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Deti privítali vtáčieho obyvateľa Oravskej Jasenice
Ďakujeme starostovi Karolovi Graňákovi,
ktorý zobral patronát nad školskou aktivitou Vítanie bociana. Bocian biely je už roky
súčasťou našej obce. Zmienku o jeho hniezdení sme našli z roku 1958. Bolo to rok po
obrovskom požiari, ktorý napáchal veľké
materiálne škody. Bociania prítomnosť sa
tak stala akýmsi symbolom znovuzrodenia,
sily a odhodlania tunajšieho ľudu. Podľa
štatistiky vedenej od roku 2001 do roku
2018 sa na hniezde nad obecným úradom
vyliahlo dokopy 51 bocianov, čo sú takmer
tri bocianiky ročne. Nie každá dedina či
mesto sa môže pochváliť takýmto obyvateľom. My sa z jeho prítomnosti tešíme a deti
ho tento rok privítali krásnymi kresbami a
výtvormi. Ďakujeme starostovi aj za krásne
ceny, ktoré boli odmenou i povzbudením
pre všetkých zúčastnených.

Bocian inšpiroval
Dňa 16. apríla sa uskutočnil 53. ročník
Biologickej olympiády – Poznaj a chráň,
kategória E. V odbore zoológia našu
školu úspešne reprezentovala žiačka 8.
ročníka – Nina Žofajová. Dňa 25. apríla
sa zúčastnila biologickej olympiády kategórie D Ema Brontvajová. So svojím
posterom a prácou Rok v živote bociana
obsadila krásne 3. miesto.

AKTUÁLNE

Ako ďalej so stravovaním v základnej škole
Začiatkom tohto roka zarezonovala v médiách otázka obedov zadarmo. Národná rada na
návrh vlády SR prijala zákon o
dotácii na obedy detí a žiakov
materských a základných škôl.
Keďže naši politici vo všeobecnosti tento zákon nazývali a
nazývajú pojmom „obedy zadarmo“ argumentujúc tým, že
vo všeobecnosti budú pre deti a
žiakov obedy bezplatné, je potrebné k týmto skutočnostiam
zaujať jednoznačné stanovisko.
Pokúsim sa v tomto článku vysvetliť financovanie prevádzky
kuchyne, teda varenia obedov.
Cena obedu sa skladá z dvoch
častí, a to z réžie a z nákladov
na suroviny na varenie obedu.
Réžia pozostáva z nákladov na
mzdy a odvody kuchárok a obslužného personálu, z nákladov
na plyn, elektrinu, kúrenie, vodné, stočné, odpisy, čistiace prostriedky, pracovné odevy a rôzne náklady na opravy a údržbu
kuchyne. Náklady na suroviny
pozostávajú zo všetkých nákladov na suroviny, ktoré sa používajú na uvarenie obedov.
A teraz k podstate veci. V roku
2017 štát poskytol obci na
financovanie prevádzky kuchyne 31 817 eur, ale obec
do prevádzky kuchyne investovala takmer 43-tisíc eur. To
znamená, že obec z vlastného
rozpočtu vynaložila na prevádzku školskej jedálne a kuchyne o takmer 11-tisíc eur
viac, ako dostala od štátu na jej
prevádzkovanie. Tu treba jasne
povedať, že financovanie chodu školskej kuchyne a jedálne
je od štátu poddimenzované
a z veľkej časti je financované z daní všetkých obyvateľov.
Okrem toho v roku 2018 až doteraz si rodičia žiakov doplácajú 1,20 eur, ktoré sa používajú v
kuchyni na nákup potravín, potrebných na uvarenie obedov.
Od 1. septembra 2019 bude
financovanie školskej jedálne
a kuchyne, to jest obedov, nasledovné: Štát prispeje obci na
financovanie školskej jedálne a
kuchyne sumou 168, 80 eur na
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jedného žiaka v rámci podielových daní. To znamená, že pri
stave 217 žiakov obec dostane
36 630 eur. Ale obec, aby mohla zabezpečiť chod školskej jedálne a kuchyne pre všetkých
žiakov, bude musieť vynaložiť
zhruba 67-tisíc eur. Tento rapídny nárast bude spôsobený
najmä nutnosťou prijatia ďalšieho zamestnanca. Ďalších asi
13-tisíc eur bude musieť obec
vynaložiť na nákup zariadenia
a ďalších 15-tisíc na prestavbu kuchyne. Samozrejme, ak
nakúpime ďalšie zariadenia a
elektrické a plynové spotrebiče, úmerne k tomu sa zvýšia
aj náklady na elektrinu, plyn a
podobne. Keď si prerátame režijné náklady vo výške 67-tisíc
eur na jeden obed, dospejeme
k čiastke 1,13 eur/obed. To je
čiastka, ktorú by mal stravník
platiť za jeden obed. Druhá
zložka obedu na nákup potravín podľa vyhlášky ministerstva
školstva vo výške 1,23 eur, ktorú vo väčšej časti vo výške 1,20
eur doteraz platili rodičia, bude
od 1. septembra platiť štát (vo
výške 1,20 eur za obed).
A teraz sme dospeli k samotnej
pointe veci – to, čo naši politici volajú obedy zadarmo tým,
že preplatia rodičom žiakov
1,20 eur za obed, na druhej
strane spôsobí obci, teda všetkým obyvateľom náklad navyše len v roku 2019 o približne
40-tisíc eur. A ja sa pýtam. Kto
to zaplatí? No odpoveď je jednoduchá – všetci obyvatelia, či
už prostredníctvom daní alebo
podielových daní. Komu máme

tých 40-tisíc zobrať? Nebudeme robiť chodník, cestu alebo
odvodnenie? Alebo neurobíme
detské ihrisko a nezrekonštruujeme kuchyňu v kultúrnom
dome. Tak toto sú takzvané
obedy zadarmo. Jedným dáme
plným priehrštím a veľkej väčšine zoberieme.
Tým v žiadnom prípade nechcem povedať, že netreba
podporovať stravovanie detí v
škole. Sociálny treba byť, ale v

rozumnej miere. Aj preto na
obecné zastupiteľstvo navrhnem, aby z celkovej čiastky režijných nákladov 67-tisíc eur,
časť nákladov vo výške takmer
47-tisíc financovala obec prostredníctvom podielových daní
určených na prevádzku školskej
jedálne a kuchyne (cca 36- tisíc)
z vlastných zdrojov z rozpočtu
obce (cca 8-tisíc eur) a časť nákladov vo výške asi 21-tisíc eur
ročne by si mali prefinancovať
rodičia. V takomto prípade by
doplatok rodiča žiaka základnej školy na režijné náklady za
jeden obed predstavoval cca
0,5 eur za obed a doplatok na
nákup potravín by predstavoval 0,03 eur za jeden obed. Celkom by rodič doplatil na jeden
obed 0,53 eur za jeden obed.
Ako to nakoniec celé dopadne,
rozhodnú poslanci obecného
zastupiteľstva.
Ing. Karol Graňák

Jasenica má jarného
maskota
Od marca zdobí centrum obce drevená socha veľkonočného
zajaca. Nápad vytvoriť ho a postaviť pred obecný úrad vzišiel
od miestnych dôchodcov. Píly sa okamžite chytil rezbár Marek
Kriš, ktorému pri vyrezávaní a maľovaní pomáhal otec Július.
Drevo poskytol urbár. Záhradku a oplotenie okolo sochy vytvoril Augustín Polák. Práce trvali približne týždeň, dielo potom
pomáhali osadiť obecní pracovníci. K zajacovi pribudol 27.
apríla aj ozdobený máj. Stavanie tradičného symbolu sprevádzalo posedenie pri guláši, hudbe a speve.

SPRAVODAJSTVO

Samospráva chce mládež zapojiť do života
O čo ide v projekte?
Rada mládeže Žilinského kraja
(RMŽK) a vedenie obce Oravská Jasenica 15. februára začali
ročnú spoluprácu, ktorá bude
zameraná na podporu kvality života mladých ľudí v obci.
Počas dvanástich mesiacov budeme spolu - zástupca RMŽK a
zástupcovia z obce - analyzovať
súčasný stav, spoluprácu mladých ľudí s vedením obce, radosti mládeže, no aj problémy,
ktoré čakajú na zmenu. Tieto a
ďalšie informácie budeme zisťovať na diskusných stretnutiach s mládežou, mladými
rodinami, poslancami a inými
dôležitými dospelými obyvateľmi.
Pre tých, ktorí sa nebudú môcť
zúčastniť stretnutí, bude možnosť vyjadriť svoj názor cez
online dotazník. Výstupom
stretnutí a dotazníka bude analytický dokument, v ktorom sa
pomenujú silné aj slabé stránky
života mladých ľudí, problémy,
ich príčiny aj možné následky.
V ďalšej fáze bude nasledovať
vytvorenie Koncepcie práce s
mládežou do roku 2027, ktorá
bude po jej vypracovaní ponúknutá obecnému zastupiteľstvu
na schválenie. Tento strategický dokument bude vychádzať z
analýzy vypracovanej v úvodnej
fáze. V koncepcii bude pome-

novaná vízia a ciele, kam sa za
obdobie sedem rokov plánuje
obec posunúť, aby sa problémy
riešili k spokojnosti mladých
obyvateľov. Akými formami a
aktivitami bude možné postupovať pri napĺňaní opísaných
cieľov, zadefinujeme v akčnom
pláne.

Aby sa tvorba koncepcie práce
s mládežou približovala k reálnemu riešeniu aktuálnych výziev, bude potrebné pri jej tvorbe zapojiť rôznych obyvateľov.
A tu počítame aj s tebou!
Súbežne s týmto procesom
plánujeme motivovať mládež
k vytvoreniu Rady mládeže
obce, ktorá bude špeciálne
zapojená do celého procesu.
Hlavnou úlohou Rady mládeže

obce bude zastupovať záujmy
mladých ľudí, spolupracovať so
samosprávou, sieťovať rôzne
subjekty a skupiny, ktoré sa v
obci venujú mládeži.
Byť hlasom mladých ľudí
Aby toto všetko malo širokú
podporu obyvateľov, je našou
snahou vytvoriť širší priestor
pre spoluprácu rôznych subjektov, ktoré sa v obci venujú mladým ľuďom.
Sme otvorení prijať nápady a
podnety k tomu, aby život detí,
mladých ľudí a mladých rodín v
obci bol ešte lepší ako doposiaľ,
a aby spolupráca obyvateľov a
miestnej samosprávy bola stále
veľmi dôležitým prvkom obce
Oravská Jasenica.
Všetky aktivity sú súčasťou
projektu Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie
mladých ľudí Žilinského kraja
na veciach verejných, ktorý je
podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný
program Efektívna verejná
správa.
Dominik Madleňák

Úpravy okolo cintorína
Obec začala svojpomocne
rozširovať parkovisko pri
cintoríne. Na ploche by malo
pribudnúť šesť nových parkovacích miest. Okolo cintorína pribudne aj nové oplotenie. Časť starého plota je
totiž zničená. Tento rok by
mala samospráva vymeniť
asi šesťdesiat metrov plota.
Počas nasledujúcich troch
rokov vymení celé oplotenie
cintorína.

Oprava ciest

Obec pracuje na verejnom
obstarávaní pre rekonštrukciu ciest, ktorá by sa
mala uskutočniť v máji. Za
približne 60-tisíc eur plánuje opraviť cesty do Kapustiska, pri Sv. Trojici a na
Vyšnú Paseku. Zveľadenia
sa dočkajú aj autobusové
zastávky pod Pasekou a
Podbrabirkou na vyšnom
konci. Samospráva dá vyasfaltovať nástupné plochy
okolo čakární a skultúrni
prostredie okolo nich.

Oznam

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, ktorí majú zelený
odpad zo záhrad a nemajú ho
ako odviesť na zberný dvor,
aby sa ozvali na obecnom
úrade. Zabezpečíme vám
bezplatný odvoz. Telefónny
kontakt: 043/5525121.

Chodník

Jaseničan | Občasník vydávaný Obecným úradom v Oravskej Jasenici
Ročník IX. | Číslo 1 | Máj 2019 | Nepredajné | Náklad: 500 ks
Uzávierka: 29. 4. 2019 | Vyšlo: 3. 5. 2019
Obecný úrad Oravská Jasenica č. 126, 029 64 Oravská Jasenica | IČO: 00314714, DIČ: 2020571729
043 5525 121 | noviny@oravskajasenica.sk
www.oravskajasenica.sk
Redakčná rada: Ing. Karol Graňák, Iveta Kušnierová, Mgr. Marcela Prielomková
Grafika a tlač: Profidesign, s. r. o. | Registrované MK SR pod číslom: EV: 4252/11, ISSN 1339-3472

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka
od mosta po koniec dediny
v smere na Oravské Veselé.
Cena projektu vrátane dažďovej kanalizácie bude zhruba deväťtisíc eur. Obec chce
mať projekt do konca roka
hotový a vybavené aj stavebné povolenie.
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SPEKTRUM

Oravská Jasenica si pripomenula Hamuljakove výročia
Obec v spolupráci s Oravským
kultúrnym strediskom si 24.
apríla pripomenuli 230. výročie
narodenia a 160. výročie úmrtia oravskojasenického rodáka
Martina Hamuljaka. Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo

v kultúrnom dome. Súčasťou
programu bola prednáška Augustína Maťovčíka z národnej
knižnice v Martine o živote tohto významného slovenského
národovca, čítanie jeho listov,
divadelné pásmo žiakov, súbor

Poďakovanie
Rodina Čierniková ešte raz ďakuje všetkým darcom, ktorí
prispeli svojím finančným darom na benefičných vianočných
trhoch v roku 2018 ich ťažko
chorému synovi Rudolfovi.

piesní, prehliadka pamätnej
izby a výstava Zo života a diela
Martina Hamuljaka.
Martin Hamuljak bol slovenský kultúrny pracovník, organizátor národného kultúrneho
života, jazykovedec, redaktor a
vydavateľ. Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Od začiatku 20.
rokov 19. storočia účinkoval v
národno-kultúrnej, organizačnej a literárnej oblasti ako vedúca osobnosť mladej bernolákovskej generácie sústredenej
v Budíne a v Pešti. V roku 1834
spoluzakladateľ Spolku milov-

níkov reči a literatúry slovenskej. Spolu s Kollárom založil v
roku 1826 Slovenský čitateľský
spolok. Gymnáziu v Banskej
Bystrici daroval svoju osobnú
knižnicu s vyše tritisíc zväzkami, okolo sto obrazov a máp,
tiež sto zlatých.

Miestna matica informuje

Tento dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v centre Adeli
v Piešťanoch. Ako dôkaz, že
Rudymu sa darí lepšie po absolvovaní rehabilitácie, pripája
fotografiu.

Dňa 14. februára sa konalo zakladajúce zasadnutie Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS). Zasadnutia sa, okrem
zakladajúcich členov, zúčastnili aj zástupcovia MS, konkrétne
predseda krajskej rady MS-ŽSK Milan Stromko a riaditeľ Domu
Matice slovenskej a druhý podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec. Obaja hostia prítomných poinformovali o tom, ako
by mala vyzerať činnosť a práca miestneho odboru, čo so sebou
prináša členstvo. Predsedom MO MS bola jednohlasne zvolená
Eva Matisová.
Na druhom zasadnutí bol navrhnutý a vypracovaný plán práce
MO MS, ktorý bude zameraný na: podporu regionálnej výchovy
detí, pozdvihovanie osobností našej obce a udržiavanie zvykov
a tradícií.
Činnosť MO MS sa začala príspevkom na putovnú výstavu Na
plote. V tomto roku si totiž budeme pripomínať 100. výročie
oživenia Matice slovenskej. Všetky MO budú mať možnosť
prispieť k výstave, a to krátkou charakteristikou a fotografiou
významnej osobnosti. Putovná výstava by sa mala dostať aj do
našej obce. Ďalšou aktivitou, ktorou sa MO MS zviditeľnil, bolo
odobratie hliny z miesta, kde sa v roku 1789 narodil Martin Hamuljak. Hruda hliny bude súčasťou malého pahorku v Štúrove,
na ktorom bude stáť busta Ľudovíta Štúra.
Pozývame aj ďalších obyvateľov, aby rozšírili rady MO MS.

Pozvánka na Deň rodiny
V dňoch 22. až 23. júna sa uskutoční 1. ročník podujatia
Deň rodiny. Prvý deň bude športový, počas ktorého sa
odohrá futbalový turnaj rodín. Druhý deň bude kultúrny
– začne sa omšou, nasledovať bude vystúpenie detí, folklórnych skupín a súborov, dychovky, hudobných skupín.
Nebudú chýbať atrakcie pre deti a občerstvenie.
Podujatie sa bude konať v športovom areáli. Všetci ste srdečne pozvaní.
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ŠPORT

Jasenický futbal je oproti iným stále výnimočný
Posledný marcový víkend začali po takmer päťmesačnej
zimnej prestávke naplno futbalové súťaže žiakov, dorastencov
a mužov. Počas zimy sa naši
zverenci zúčastnili niekoľkých
halových turnajov, kde sa im
striedavo darilo. Mládežnícke
kategórie odohrali dobre obsadené februárové turnaje v tvrdošínskej hale. Naša prípravka
pod vedením Jakuba Prielomka
obsadila na turnaji 5. miesto z
10 účastníkov, turnaj vyhrali
chlapci z Klina. Mladší žiaci s
trénerom Martinom Gracíkom
obsadili vo svojej kategórii 4.
miesto, kde dominovali chlapci
z Dlhej. Starší žiaci boli šiesti a
dorastenci, ako jediné mužstvo,
priniesli medaily po peknom
druhom mieste po finálovej
prehre s domácim mužstvom.
Samozrejme, v halových turnajoch nejde ani tak o umiestnenie, ako skôr o rozptýlenie v
zimnej príprave na jarnú časť
futbalovej sezóny. Najväčší
problém zimnej prípravy v Jasenici je absencia krytej haly, kde
by sa mohlo nerušene trénovať.
Na prípravu futbalisti využívali rôzne možnosti, napríklad
aj haly v susedných dedinách.
Po ústupe najväčších mrazov a
odhrnutí snehu z umelého ihriska v našom športovom areáli
sa mohlo trénovať aj tam. Naši
najmladší zverenci využívali aj
kultúrny dom. Situácia nebola
ideálna, ale tešíme sa aspoň z
toho, že všetky kategórie absolvovali zimnú prípravu v dostatočnom počte hráčov. V iných

dedinách majú pekné haly, ale
futbal nemá kto hrať.
Jarná súťaž už beží na plné obrátky a najviac sa zatiaľ darí
dorastencom. V kvalitnej 3. lige
skupiny SEVER (je to najvyššia
súťaž Žilinského kraja) sú zatiaľ na druhom mieste s dvojbodovým odstupom od prvej
Ludrovej. Zverenci nového trénera Stanislava Poláka majú
reálnu šancu túto súťaž vyhrať
a priniesť po dlhom čase do
klubovej vitríny pohár pre víťaza. Chlapcom okolo Rastislava
Trabalíka, Filipa Žofaja či Jána
Vorčáka budeme držať palce.
Citeľnou stratou bol zimný odchod jedného z lídrov tímu Vladimíra Trabalíka do prvoligovej
MŠK Žilina, kategórie U17. Tento prestup bol raritou a dôkazom o veľkom talente Vlada,
keďže nie je zvykom, aby si tím
ako MŠK Žilina v tejto vekove
kategórii ešte hráčov vyberal z
iných tímov. Práve naopak, skôr

sa svojich odchovancov zo širokej základne zbavuje.
Muži nazbierali počas jesennej
časti 24 bodov a na jar sa môžu
sústrediť na zabudovanie mladých hráčov do kádra, keďže sa
ich záchranárske práce netýkajú. Piata liga je náročná súťaž a
veríme, že aj v ďalších rokoch
budeme jej stabilnou súčasťou.
Sme jediným tímom nielen v
súťaži, ale aj ostatných tímoch
akejkoľvek mužskej kategórie v
širokom okolí, kde drvivú väčšinu hráčov tvoria domáci odchovanci. V 23-člennom kádri
je až 21 Jaseničanov, čo je v
súčasnom amatérskom futbale
neuveriteľné. Amatérsky futbal
už totiž dávno nie je súťažou
medzi dedinami či mestami,
ale súťažou, kto dosiahne vyšší
rozpočet a zaplatí lepších hráčov. Sme radi, že sme stále výnimkou.
Prípravkári odohrajú prvé zápasy až v máji, ale usilovne
trénujú a zdokonaľujú sa už
od začiatku roka. Hojná účasť
na tréningoch prinútila trénera Jakuba Prielomka rozdeliť
chlapcov na dve kategórie, počet chlapcov sa hýbe okolo 25 a
veríme, že väčšina z nich bude
hrávať v Jasenici čo najdlhšie.
Mladší žiaci (U13) dosiahli v
silnej kategórii 2. ligy na jar už
dve víťazstvá a figurujú na 10.
mieste. Tréner Martin Gracík
disponuje 15-členným kádrom,
z ktorého vyzdvihujeme talentovanú Sofiu Graňákovú. Patrí

medzi najlepších hráčov celej
súťaže, napriek tomu, že hrá
proti chlapcom.
Desiate miesto v druhej lige nie
je samozrejmosť, chlapcom držíme palce, aby sa im darilo aj
naďalej.
Starší žiaci U15 bojujú v druhej
lige o záchranu v súťaži. Je to
hlavne preto, že doplácame na
slabší ročník 2004, kde veľa
chlapcov nemáme. Tréner Dušan Kaprálik doplňuje úzky
káder o hráčov z okolitých dedín. Veríme, že súťaž zachránime, práca s mládežou a počet
chlapcov v nižších kategóriách
sú prísľubom toho, že situácia
v ďalších rokoch bude priaznivejšia.
Oravan Oravská Jasenica v
spolupráci so Základnou školou organizuje školský turnaj
Hamuljak cup, kde budú proti sebe hrať triedy (od 3. do 9.
ročníka). Turnaja sa zúčastňuje
60 detí a slúži ako nábor ďalších futbalistov do klubu. Finálové zápasy sa budú hrať počas
Dňa rodiny 23. júna, na ktorom
budú vyhlásené aj výsledky. O
turnaji vás budeme informovať
v ďalšom čísle Jaseničana.
Spestrením futbalu v obci je
aj formujúci sa tím veteránov
(internacionálov), ktorý sa po
dlhých 15 rokoch prihlásil do
oravskej súťaže. Na súpiske
môžu byť hráči starší ako 35
rokov. Manažérom tímu je Ján
Madleňák a hracím dňom bude
nedeľa doobeda.
O kádri, cieľoch a prvých výsledkoch našich veteránov budeme informovať tiež v ďalšom
čísle.
Juraj Feranec
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
28. január 2019
30/2019: OZ schvaľuje:
1. odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/8 – trvalý
trávny porast o výmere 677 m2, ale len v tých častiach, ktorá
na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného
Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C –
KN č. 1878/14 – trvalý trávny porast o výmere 40 m2 a C – KN
č. 1878/15 – trvalý trávny porast o výmere 34m2 do svojho
výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2 ,od Pavla Čiernika rod.
Čiernika, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská
Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej, trvale
bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
2. odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela
registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/10
– ostatné plochy o výmere 231 m2, ale len v tej časti, ktorá na
základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing.
Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C – KN č.
1878/16 – ostatné plochy o výmere 8 m2 do svojho výlučného
vlastníctva za cenu 3,-€/m2 , od Pavla Čiernika rod. Čiernika,
trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a
manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej , trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
3. odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela
registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/11
– trvalý trávny porast o výmere 103 m2, ale len v tej časti, ktorá
na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného
Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C –
KN č. 1878/17 – trvalý trávny porast o výmere 8 m2 do svojho
výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2 , od Pavla Čiernika rod.
Čiernika, trvale bytom Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská
Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej, trvale
bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
4. odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela
registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/12
– trvalý trávny porast o výmere 781 m2, ale len v tej časti, ktorá
na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného
Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C –
KN č. 1878/18 – trvalý trávny porast o výmere 51 m2 do svojho
výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2 , od Pavla Čiernika rod.
Čiernika, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská
Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej, trvale
bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
31/2019: OZ berie na vedomie: Správu nezávislého audítora za
rok 2017.

32/2019: OZ schvaľuje: Mgr. Margarétu Koptovú poslankyňu OZ,
ktorá bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa §12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5
tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb.z. o obecnom
zriadení v znení podľa neskorších predpisov.
33/2019: OZ schvaľuje: Rodina bola, je a bude základnou jed6

notkou spoločnosti, štátu, mesta a obce. Samospráva mesta alebo
obce prihlásením sa k tomuto memorandu deklaruje svoj záujem
stať sa prorodinnou samosprávou.
• Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá v rámci svojich
možností a platných zákonov bude podporovať rodinu vo svojom meste/ obci.
• Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá pri svojich rozhodnutiach bude prihliadať na to, aký majú tieto rozhodnutia
vplyv na rodiny v danom meste/obci.
• Prorodinná samospráva bude dbať na vytváranie čo najlepších
podmienok pre rodiny a ich podporu vo svojom meste, obci.
• Prorodinná samospráva každoročne za účelom oslavy Rodiny,
ale aj na prezentáciu návrhov, myšlienok, opatrení prorodinnej
politiky samosprávy, zorganizuje kultúrno - spoločenskú akciu
vo svojom meste - v obci pod názvom Deň rodiny.
34/2019: OZ berie na vedomie: Diskusné príspevky.

25. február 2019

35/2019: OZ berie na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení z minulého obecného zastupiteľstva:

36/2019: OZ schvaľuje: Všeobecné záväzné nariadenie o Zásadách hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce.
37/2019: OZ schvaľuje: Všeobecné záväzné nariadenie obce o
Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
38/2019: OZ schvaľuje: Zmenu rozpočtu obce Oravská Jasenica
podľa predloženého návrhu rozpočtové opatrenia.

39/2019: OZ schvaľuje: Príspevok pre p. Ľudmilu Žatkulákovú,
bytom Oravská Jasenica č. d. 82 do denného stacionára Z. Schelingovej v Námestove na rok 2019 vo výške maximálne 516,00 €
ročne.

40/2019: OZ schvaľuje: Príspevok pre p. Alojza Brontvaja, bytom
Oravská Jasenica č. d. 163 do domova dôchodcov sv. Františka z
Asisis v Trstenej na rok 2019 vo výške maximálne 600,00 € ročne.

41/2019: OZ schvaľuje: Zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:
Zámenu novovytvoreného pozemku, parcelné číslo KN-C 536/13
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, ktorý bol odčlenený
geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys
s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely č. KN-C
536/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2 vedený na
LV č. 595 vo vlastníctve obce Oravská Jasenica za novovytvorený
pozemok, parcelné číslo KN-C 536/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č.
345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z
pôvodného pozemku z parcely KN-C 536/3 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 225 m2 vedenej na LV č. 498 vo vlastníctve Štefana Floreka bytom Oravská Jasenica 408. Dôvodom osobitného
zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorenom pozemku parcelné
číslo KN-C 536/2 sa nachádza časť verejnej dažďovej kanalizácie.
42/2019: OZ schvaľuje: Zámer obce ako prípad hodný osobitné-
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ho zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na:
Zámenu novovytvoreného pozemku, parcela č. KN-C 535/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktorý bol odčlenený
geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys
s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely č. KN-C
535/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2 a novovytvoreného pozemku parcely č. KN-C 3407/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom
č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018
z pôvodného pozemku parcely č. KN-E 5015 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 17 m2 a novovytvoreného pozemku parcela č.
KN-C 600/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktorý
bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely č. KN-C 600/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2,
vo vlastníctve obce Oravská Jasenica za novovytvorený pozemok
parcelné číslo KN-C 535/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018,
vyhotovený firmou Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného
pozemku z parcely č. KN-C 535/1 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 686 m2 a za novovytvorený pozemok parcelné číslo KN-C
535/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou
Brandys s. r. o. dňa 30.11.2018 z pôvodného pozemku z parcely
č. KN-C 535/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2, vo
vlastníctve Marcela Kubicu a manželka Eriky Kubicovej, rod. Siheľovej trvale bytom Oravská Jasenica 275. Dôvodom osobitného
zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorených parcelách č. KN-C
535/4 a 535/5 sa nachádza časť verejnej dažďovej kanalizácie.
43/2019: OZ schvaľuje: Zámer predať svoj majetok priamym
predajom do výlučného vlastníctva Štefana Floreka, Oravská Jasenica č. d. 408. Predmetom predaja v zmysle §9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je nasledovná nehnuteľnosť: novovytvorený pozemok s parcelné číslo 536/2 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 60 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 345/2018, vyhotovený firmou Brandys, s. r. o. dňa
30.11.2018 z pôvodného pozemku s parcelné 536/2 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 81 m2. Pôvodný pozemok s parcelné
číslo 536/2 sa nachádza v k. ú. Oravská Jasenica, v obci Oravská
Jasenica, okres Námestovo, je vedený na Katastrálnom odbore
Okresného úradu Námestovo, na liste vlastníctva č. 595, ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok je bezprostredne
susediacim pozemkom k rodinnému domu č. d. 408.
44/2019: OZ schvaľuje:
• Spoluúčasť vo výške 800,00 € z celkových nákladov 14517 € na
výmenu umelého trávnika na ihrisku umiestneného na parcele
KN-C 1467/9.
• Spoluúčasť vo výške 880,00 € z celkových nákladov 12556 € na
viacúčelové detské ihrisko umiestnené na parcele KN-C 303/1.

45/2019: OZ ukladá: Stavebnej komisii pri OZ v Oravskej Jasenici
v spolupráci so starostom obce p. Ing. Karolom Graňákom riešiť
vysporiadanie pozemkov v časti obce "Sihoť".
46/2019: OZ schvaľuje: Komisiu pre návrh názvoslovia ulíc v
obci Oravská Jasenica v zložení: Elena Ferancová, Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Martin Graňák, Peter Laštík.
47/2019: OZ berie na vedomie: Žiadosť o ukončenie nájomnej

zmluvy spoločnosti FEX s. r. o. Oravská Jasenica.

48/2019: OZ schvaľuje: Osadenie 5 ks informačných smerových
tabúľ k rozhľadni Na Brabírke maximálne vo výške 400,00 €
49/2019: OZ berie na vedomie: Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2018.

50/2019: OZ schvaľuje: Spolufinancovanie projektu Školský
psychológ v ZŠ, kód projektu NFP312010V176, kód výzvy: OPLZPO1/2018/DOP/1.1.1-02 v celkovej výške 1 111,50 € z celkovej
sumy projektu 22 230,- €.

22. marec 2019

51/2019: OZ schvaľuje: ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e, zámenu nehnuteľnosti vo výlučnom
vlastníctve obce Oravská Jasenica a to parcely C – KN č. 536/13 o
výmere 7 m 2 za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctva Štefana
Floreka trvale bytom Oravská Jasenica 408 a to parcely C – KN č.
536/12 o výmere 7 m2 , pričom zmluvné strany si nehnuteľnosti
zamieňajú tak, že Obec Oravská Jasenica sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – parcely C – KN č. 536/12 a Štefan Florek
trvale bytom Oravská Jasenica 408 sa stane výlučným vlastníkom
nehnuteľnosti – parcely C – KN č. 536/13. Dôvodom osobitného
zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorenom pozemku parc. č. C
-KN 536/12 sa nachádza časť verejnej dažďovej kanalizácie.

52/2019: OZ schvaľuje: ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e, zámenu nehnuteľností vo výlučnom
vlastníctve obce Oravská Jasenica a to parciel: C – KN č. 535/6 o
výmere 1 m2 , C – KN č. 3407/17 o výmere 8 m2 a C – KN č. 600/13
o výmere 1 m2 za nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve
v celosti Marcela Kubicu a Eriky Kubicovej a to parcely: C – KN č.
535/4 o výmere 1 m2 a C – KN č. 535/5 o výmere 9 m2 , pričom
zmluvné strany si nehnuteľnosti zamieňajú tak, že Obec Oravská
Jasenica sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – parciel C
– KN č. 535/4 a C – KN č. 535/5 a Marcel Kubica a Erika Kubicová
bezpodielovými spoluvlastníkmi v celosti nehnuteľnosti – parciel
C – KN č. 535/6, C – KN č. 3407/17 a C – KN č. 600/13. Dôvodom
osobitného zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorených pozemkoch parc. č. C-KN 535/4 a C-KN 535/5 sa nachádza časť verejnej
dažďovej kanalizácie.
53/2019: OZ schvaľuje: Rozpočtové opatrenie - navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 4800,- € na nákup používaného autobusu od spoločnosti I.N.V.E.S.T a. s. Oravská Jasenica za 4800,- €
s DPH

54/2019: OZ schvaľuje: Prenájom obecných pozemkov parcely č.
KN-E 1958, KN-E 1958 za účelom ich poľnohospodárskeho obhospodárovania s výnimkou výrubu drevín na obdobie do 31.05.2020
za cenu 50,- €/ha podľa skutočne využívanej rozlohy.
55/2019: OZ schvaľuje: Rozpočtové opatrenie - navýšenie bežných výdavkov vo výške maximálne 11000,- € na opravu zrúteného cintorínskeho oplotenia.
56/2019: OZ berie na vedomie: Informáciu o príprave akcie Dňa
rodiny.

Ing. Karol Graňák, starosta obce
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Seniori zobrali nový rok "útokom"
Dňa 12. februára sa konala výročná členská schôdza, na ktorej bol okrem iného odsúhlasený aj plán aktivít na tento rok. A
v zmysle tohto plánu jasenickí
seniori začali brať rok 2019
hneď „útokom“. Plne si uvedomujú, že nedostatok pohybu je
významným rizikovým faktorom vzniku rôznych ochorení.
Preto tí, ktorým to zdravotný
stav dovolí, využívajú všetky
športové súťaže usporiadané
okresným výborom alebo jednotlivými ZO JDS ako dobrú
príležitosť na vhodnú pohybovú aktivitu. Berú to ako súčasť
prevencie udržať si svalovú
silu a pohybovú koordináciu. V
rámci vyššie uvedeného sa naši
seniori 30. januára v početnom
zastúpení zúčastnili okresnej
súťaže Námestovská biela stopa. V silnej konkurencii 80 súťažiacich seniori obstáli veľmi
dobre. V severskej chôdzi - nordicwalking- v kategórii nad 65
rokov získala Mária Brontvajová 1. miesto. V kategórii beh
na lyžiach muži získal 1. miesto
Václav Feranec a 3. miesto Ján
Madleňák. Hoci nezískali medailové pozície, dobre sa držali
aj ostatní naši účastníci.

Ďalšia športová súťaž sa konala
4. marca v Zubrohlave. Hrať volejbal je pre dôchodcov veľmi
ťažké. Napriek tomu naše družstvo poctivo odohralo všetky
zápasy a čo je dôležité, zdraví
prišli domov.
Súťaž v stolnom tenise prebiehala počas jarných prázdnin 8.
marca. Organizovala ju ZO JDS
v Rabči. ZŠ Rabča pripravila
pre súťažiacich perfektné podmienky. Naši súťažiaci skončili
v silnej mužskej konkurencii v
kategórii nad 65 rokov jednotlivcov na 2. mieste – Roman
Štefaniga a vo štvorhre na 3.
mieste.

to výsledok za vynikajúci. V súťaži jednotlivcov bol najlepší z
nášho tímu Anton Gogolák, ktorý zo 60 súťažiacich skončil v
prvej dvadsiatke. Vzhľadom na

„Práve príležitosť uskutočňovať svoje
sny robia život zaujímavejším.“

Paulo Coelho
Dňa 9. apríla sa uskutočnil už
tradičný turnaj v kolkoch o Pohár primátorky mesta Trstená.
Naši skončili v strede štartovacej listiny. V mimoriadne silnej
konkurencii kolkárov-ligistov
z Trstenej, Nižnej, Tvrdošína,
Námestova, kde má tento šport
silné zázemie, považujeme ten-

to, že naši dôchodcovia hrajú
kolky len jedenkrát za rok práve v tejto súťaži, je to perfektný
výkon.
Po športových výkonoch treba telo zrelaxovať. Na to slúži
termálna voda v Oraviciach a
Chochoľove, kde boli naši členovia od januára už štyrikrát.

Dňa 5. marca organizovali jasenickí seniori fašiangové posedenie pri kapustnici. Hovorené
slovo, spev a celý program pripravila spevácka skupina pri
ZO JDS s hudobným sprievodom Vladimíra Jadroňa. Zlatým
klincom programu bolo pochovávanie basy. Bol to niekoľkohodinový maratón zábavy, spevu a hudby. Kto tam bol, určite
neľutoval, pretože program bol
výborný a atmosféra na podujatí príjemná a pohodová.
Aj
veľkonočná
výzdoba
priestranstva pred obecným
úradom od nápadu až po samotnú realizáciu je dielo aktívnych jasenických dôchodcov. A
že sa náš veľkonočný zajac páči,
svedčia aj pozitívne ohlasy z
okolitých dedín. Postarali sa o
to šikovné ruky Jula Kriša st. a
Mareka Kriša, ktorý zajaca „naprojektoval“ a zhotovil z jedného kusa dreva. Je vysoký tri
metre a tri centimetre. Plôtik
okolo zajaca a korbáč zhotovil
ďalší pracovitý člen nášho klubu, Gustáv Polák.
Výsledok týchto zručných majstrov poteší oko a srdce a pohladí dušu všetkých, ktorí prechádzajú okolo tohto milého
diela.
No a aby priestranstvo v strede obce aj patrične vyzeralo,
brigáda senioriek ho vyčistila a
vyzametala.
Výbor ZO JDS ďakuje predstaviteľom obce, sponzorom a všetkým, ktorí sa na uskutočnených
aktivitách od januára do apríla
zúčastnili.
Výbor ZO JDS
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Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín je postupová súťaž - prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže. Je najstaršou
súťažou v umeleckom prednese
aj v našej škole. Našich žiakov
vedieme k zdokonaľovaniu sa v
reči, výraze i v kontakte s publikom. Tento rok sa školského
kola zúčastnili prváci Karolína
Matisová, Laura Adamicová, Tereza Hvolková.
Druhákov zastupovali Marko
Brontvaj, Alica Pavčová, Anežka Snopková, Katarína Krišová,
Zoja Brontvajová, Mária Zanovitová, Elizabeth Žofajová,
Nela Mičudová. Tretí ročník reprezentovali Tamara Žofajová,
Denisa Čierniková. O víťazstvo
zabojovali aj štvrtáci Peter Farský, Michaela Balcerčíková, Nikol Murgašová, Nina Chlebová,
Chiara Chudjaková, Dominika
Graňáková, Tamara Čierniková,
Júlia Matisová, Hugo Brontvaj,
Ema Žofajová.

Svojím prejavom potešili nielen
publikum, ale aj svojich vyučujúcich. Je veľmi milé, že aj v
dnešnej dobe chcú žiaci robiť
niečo navyše okrem školských
povinností. Možno do budúcich
rokov motivujú svojich spolužiakov, aby sa zúčastnili ďalších
ročníkov súťaže Hviezdoslavov
Kubín.
V 1. kategórii poézie si prvenstvo vyrecitovala Elizabeth

Zjazdové lyžovanie
Žofajová. Druhé miesto získala
Anežka Snopková a tretie Karolína Matisová. V 2. kategórii
poézie prvé miesto potešilo Júliu Matisovú. Druhý stupienok
obsadila Ema Žofajová a tretie
miesto Michaela Balcerčíková.
V próze sa na prvom mieste
umiestnila Dominika Graňáková. Druhé miesto patrilo Tamare Žofajovej a tretie miesto si
zaslúžila Tamara Čierniková.

Deň vody

Cieľom tohto miniprojektu, ktorý sa realizoval v našej škole v
piatok 22. marca, bolo vytvoriť
pre vybraných žiakov 7. a 8.
ročníka priestor na realizáciu
rovesníckeho vzdelávania a
vlastných nápadov. Praktickou
a zábavnou formou pripravili pre žiakov prvého stupňa
rôzne aktivity venované vode.
Práve voda je téma, ktorej sa
tento školský rok venujeme o
čosi viac. Súvisí totiž s environmentálnym projektom OZ
Živica - KLÍMA NÁS SPÁJA, do
ktorého sme boli vybraní spo-

Naša škola už po druhýkrát
organizovala súťaž v zjazdovom lyžovaní, ktorá sa uskutočnila opäť v lyžiarskom
centre Ski Zabava Hruštín.
Všetky oravské školy boli
informované o tejto súťaži,
na ktorej sa mohli zúčastniť
žiaci, ktorí majú za sebou
lyžiarsky výcvik, čiže sa to
týkalo žiakov 7. – 9. ročníka.
Tento rok bola hojnejšia
účasť ako minulý rok takmer
o sto percent. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií
– dievčatá a chlapci. Súťažiaci absolvovali najskôr
rozjazdové jazdy, potom dve
jazdy cez časomieru a nakoniec si za odmenu mohli
voľne zalyžovať. Našu školu reprezentovali títo žiaci:
Emma Pavčová, Alica Ferancová, Katarína Prielomková, Martin Suroviak, Jakub
Madleňák a Roman Polák.
Po náročnej konkurencii sa
podarilo získať Kataríne
Prielomkovej 1. miesto vo
svojej kategórii. Všetkým
výhercom srdečne blahoželáme a zároveň sa tešíme na
ďalší ročník zjazdového lyžovania.

Lyžovačka

lu s ďalšími deviatimi školami
v rámci Slovenska. Donorom
projektu je DM drogéria. Jedným z cieľov je, aby aktívne a
tvorivé boli hlavne deti. A naše
deti skutočne aktívne boli. Pre
mladších kamarátov pripravovali dva týždne rôzne pokusy,
pracovné listy, učebné pomôcky, pozorovania, ochutnávky
či športové aktivity súvisiace s
vodou. Mladší žiaci sa tak premenili na súťažné tímy, ktorých

cieľom bolo absolvovať všetky
stanovištia s témou voda. Súťažili, objavovali a popritom sa
vzdelávali. Za svoju snahu boli
odmenení medailou v podobe
kvapky. Nášmu „zelenému kolégiu“ ďakujeme za fantastickú
prípravu a realizáciu a vás pozývame do galérie fotografií,
aby ste aspoň trošku zažili atmosféru spomínaného dňa.
Anna Melišíková

Celkom obyčajná streda, ktorá sa stala neobyčajnou. Pre
žiakov, ktorí majú za sebou
lyžiarsky výcvik, bol výzvou
práve takýto zaujímavý deň.
Po tretej vyučovacej hodine,
dňa 27. februára, nasadli
žiaci do autobusu a smerovali do SKI centra Krušetnica. Žiaci, ktorí sa rozhodli
pre takto strávené slnečné
poobedie, dokázali vymeniť
počítač či mobil za aktivitu,
pri ktorej rozvíjali nielen
svoje pohybové schopnosti,
ale aj schopnosť pracovať v
tíme a podriadiť sa kolektívu.
Žiaci odchádzali z Krušetnice unavení, ale šťastní, naplnení novými zážitkami a
upevnenými priateľstvami.
9
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Prvý apríl – Deň vtákov
Tento deň štvrtáci prežili v prírode priamym pozorovaním
vtákov v okolí Oravskej priehrady. Chodníkom okolo Oravskej priehrady nás sprevádzal
ornitológ Miroslav Demko.
Najskôr nás zaujali kačice divé.
Obdivovali sme pestrofarebného káčera a skromne sfarbenú
kačičku. Dozvedeli sme sa, prečo to v prírode takto funguje a
dokonca sme videli, ako káčer
vzlietol, ale kačku v hniezde
medzi konármi sme nevideli –
úplne splynula s prostredím.
Pozorovali sme pinku, sýkorku
veľkú, drozda čvikotu, holuba

hrivnáka, straku obyčajnú. Spoznávali sme ich nielen podľa
vzhľadu, ale hlavne podľa zvuku. V časti lesného pásma sme
osadili päť vtáčích búdok.
Prostredníctvom ďalekohľadu
sme pozorovali čajky na Vtáčom ostrove. Dozvedeli sme
sa, aký je rozdiel medzi čajkou
smejivou a čajkou bielohlavou.
Spoznali sme aj nepriateľa rybárov, kormorána čierneho.
Aj takto zaujímavo a nenásilne
môžu žiaci získavať nové vedomosti o prírode.
Margita Ferancová

Marec - mesiac knihy

Kultúrne vystúpenie Zahrajko

Karneval

Na prvom stupni počas celého marca prebiehali priebežne rôzne aktivity. Čítalo
sa viac ako obvykle. Aktivity sme zahájili vysielaním v
školskom rozhlase, ktoré si
pripravili žiaci 4. ročníka.
Pre deti sme pripravili súťaž,
v ktorej si overili svoje vedomosti o knihách, spisovateľoch, ale aj ilustrátoroch. Odpovede na niektoré otázky si
museli vyhľadať na internete, alebo sa museli začítať do
knihy. Tí najúspešnejší mali
možnosť vyhrať vecné ceny
a zaujímavú knihu.
Príjemným spestrením bola
aj aktivita Popoludnie s knihou. Tu žiaci spoznávali nové
knihy, zahrali sa na pátračov,
objavovali rôzne druhy písma. Prostredníctvom rébusov, krížoviek, či matematických úloh hľadali odpovede
na otázky, ktoré sa ukrývali v
knihách. Tvorivé popoludnia
s knihou obohatili nácvikom
vtipných divadielok, tvorbou
vlastných básní, či kreslením
leporel.
Veríme, že aj takéto voľnočasové aktivity podnietia záujem našich detí o bohatstvo,
ktoré môžu nájsť len v dobrej knihe.

V marci sme privítali v kultúrnom dome dobre známeho Zahrajka zo Spievankova s
interaktívnym
pesničkovým
programom. Zahrajko preniesol deti do lesa a do sveta harmónie, poučil ich o zvukoch a
tónoch, ktoré počujeme okolo
seba. Niektoré deti si zahra-

Dňa 14. februára sa v škole
uskutočnil karneval. Organizovali ho deviataci, ktorí sa
zaodeli do bláznivých osemdesiatych rokov. A neboli
sami, ktorí si zhotovili krásne masky. Nebolo ich málo
a bolo ťažké vybrať tie najkrajšie. Veríme, že sa zabavili všetci a tešíme sa na ďalšie
akcie, ktoré nás spájajú.

M. Ferancová a učiteľky 1. stupňa
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li na hudobných nástrojoch
v Zahrajkovej kapele, iné zas
predviedli svoje tanečné umenie. Kto mal chuť, zaspieval si
známe pesničky – Naša Zem je
guľatá, Na hada, Keď si šťastný.
Z vystúpenia sa tešili nielen žiaci našej školy a materskej školy,
ale aj deti z Ťapešova.

Medzníky 2. svetovej vojny
V stredu 11. apríla sa žiaci 8.
ročníka Ján Madleňák a Milan
Zanovit zúčastnili okresného
kola súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Súťaž bola organizovaná Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov so
sídlom v Ružomberku. Napriek
tomu, že súťaž bola určená
hlavne deviatakom, chlapci sa
s otázkami úspešne popasovali
a veľmi pekne reprezentovali našu školu. Ďakujem im za
ochotu pripravovať sa na súťaž.

Matematická olympiáda
Obaja museli prelúskať viac
ako sto otázok a pripraviť si
prezentáciu o významnej osobnosti z tohto obdobia, ktorá sa
svojimi činmi zapísala do povedomia ľudí. Okrem diplomu a
vecných cien bude pre chlapcov
odmenou aj exkurzia do Múzea
holokaustu v Seredi, ktorú pre
všetkých zúčastnených pripravuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Marcela Žofajová. st.

Dňa 9. apríla sa konal 68. ročník okresného kola matematickej olympiády v kategórii
Z6 (6. ročník) na Mestskom
úrade v Námestove. Aj naša
škola tam mala svojho zástupcu - Matúša Čiernika.
Stal sa úspešným riešiteľom
a spomedzi 11 súťažiacich sa
umiestnil na peknom 3. – 5.
mieste.
Matúšovi srdečne blahoželáme k úspechu a prajeme veľa
síl do ďalšieho štúdia.
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Biologická olympiáda
V utorok 11. februára sa
žiačky Katarína Prielomková
a Tamara Pekarčíková zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kategórie
C určenej pre žiakov 8. a 9.
ročníkov základných škôl a
osemročných gymnázií. V
konkurencii ostatných škôl
námestovského okresu sme
získali medailové umiestnenie. Katka Prielomková získala 1. miesto v teoretickopraktickej časti súťaže. Tento
výborný výsledok jej zabezpečil postup do krajského
kola, ktoré sa uskutočnilo
13. marca v Žiline. Tamarku
od medailového umiestnenia delil jediný bod, obsadila nepopulárne 4. miesto. V
krajskom kole Katka získala
8. miesto ako úspešná riešiteľka.

Beseda o problémoch Zeme

Spoločenská etiketa

Dňa 2. apríla sme medzi nami
privítali Zuzanu Kertysovú.
Zuzka je environmentálna pracovníčka Správy CHKO Horná
Orava v Námestove a s deťmi
pracuje formou zážitkového
vzdelávania. So žiakmi 6. ročníka sa prišla porozprávať o environmentálnych problémoch
našej Zeme, ktoré sú čoraz
pálčivejšie a diskutovanejšie
na rôznych fórach. Dôraz sme
kládli opäť na vodu. Intenzívny

rozvoj civilizácie zvyšuje nároky na jej spotrebu, pritom je
voda v súčasnosti považovaná
za jeden z najvzácnejších darov.
Aké formy a podoby voda má,
čo všetko vplýva na jej kvalitu,
ako sa k jej ochrane môže postaviť každý z nás a mnohé iné
témy sme rozdiskutovali spoločne s pani Kertysovou.

desať trojčlenných družstiev.
Konkurencia bola veľká, pretože takmer z každej školy tvorili
družstvo ôsmaci alebo deviataci. Z našej školy to boli dve
piatačky a jedna siedmačka.
Napriek svojmu veku dosiahli
dievčatá vynikajúci výsledok a
umiestnili sa na 3. mieste.
Vedomosti a chtivosť, akú ukázali tieto dievčatá, nielen prípravou na súťaž, ale aj tým, že
chcú ísť aj na ďalší školský rok,
sa len tak nevidí. Ďakujem za

ich reprezentáciu školy, a taktiež za svedectvo kresťanského
života.
Je obdivuhodné, že mladí ľudia
aj v tomto čase sú ochotní venovať sa ušľachtilým záujmom
a aktivitám, ktorými obohacujú
nielen seba, ale aj okolie.
Veď ako povedal Don Bosco:
„Blaho ľudskej spoločnosti a
cirkvi spočíva v dobrej výchove
mládeže.“

Anna Melišíková

Anna Melišíková

Biblická olympiáda
Znalosti z náboženstva nie
sú ľahké a dnes ani moderné.
Napriek tomu mali niektorí
žiaci chuť a chtivosť zúčastniť sa školského kola Biblickej
olympiády. Zapojili sa viacerí
žiaci, ale postúpiť ďalej mohli
iba traja, ktorí reprezentovali
našu školu: Daša Brontvajová, Miriam Brontvajová a Ema
Brontvajová. Dňa 20. marca
sme sa zúčastnili dekanátneho
kola Biblickej olympiády v Námestove. V tomto kole súťažilo

Návšteva predškolákov

Aj tento rok navštívili budúci
prváci školu ešte pred zápisom
do prvého ročníka. So svojimi
pani učiteľkami s nadšením
vstupovali do prváckej triedy. Prváci im predviedli veselý
program. Zatancovali, zaspievali a zarecitovali vtipné básničky.
Potešila ich výmena darčekov.
Predškoláci naplnení novými
zážitkami zistili, ako veľmi sa
už tešia do prvej triedy.

(ka)

Ponuka informácií z masmédií a celospoločenského diania posúva spoločenskú normu správania sa čoraz viac
negatívnym smerom. Prejavuje sa to najmä v správaní
sa jeden k druhému nielen
v domácom prostredí, ale aj
v prostredí školy. Z tohto dôvodu sa v našej škole uskutočnilo výchovné stretnutie
na tému Etiketa v spoločenskom správaní, kde bolo zábavnou formou žiakom školy
predstavené súčasné správanie sa v spoločnosti. Súčasne
boli do „hier spoločenského
správania sa“ vtiahnuté deti,
ktoré komentovali správnosť, resp. nesprávnosť
predvedených situácií. A
tak sa žiaci mohli poučiť o
správnom používaní mobilu v autobuse, uvoľniť alebo
neuvoľniť miesto staršiemu,
pozdraviť a ako pozdraviť,
ako sa správa chlapec k dievčaťu, kto otvára dvere.
Dúfame, že možno až zveličená expresivita niektorých
situácií nechala v žiakoch
silný citový zážitok, ktorý si
dieťa v dobrom slova zmysle
vezme do svojich životných
situácií.

Vyučovanie bez
novodobých vymožeností

Každý sme si zvykli na moderné e-technológie do takej
miery, že si už bez nich nevieme predstaviť každodenný život. A tak bolo našou
snahou 6. februára priblížiť
našim žiakom svet bez mobilného telefónu, modernej
kalkulačky či počítača alebo
internetu. Deti mali možnosť
vyskúšať mechanickú kalkulačku, písať na písacom stroji, vytáčať telefónne čísla. Na
školské lavice sa vrátili encyklopédie, ktoré nahradili
Google a ponúkli množstvo
zaujímavých a overených
informácií. Žiaci tak mali
možnosť nazrieť do nie tak
vzdialenej minulosti.
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Spoločenská kronika
Narodenia
• Oliver Puvák
• Tomáš Michalčík
• Júlia Pekarčíková
• Filip Červeň
• Eliška Janceková
• Ráchel Tomašáková
• Kristína Štefanigová
• Rebeka Janotková
• Ema Madleňáková
• Viliam Filičko
• Teo Farský
• Ján Kriš

Úmrtia
• Roman Polák
• Justína Madleňáková
• Mária Stacherová
• Ján Čajka
• Eduard Trabalík

Počet obyvateľov Oravskej
Jasenice k 12. 4.2019: 1899
Jubilanti 60:
• Čiernik Mikuláš
• Hvoľka Ján
• Kubica Milan
• Pavčová Vilma
• Štefanigová Antónia
65:
• Stacherová Mária
• Žuffová Blažena
• Feranec Ľudovít
• Madleňáková Júlia
• Ing. Bejdák Anton
• Madleňáková Marta
• Poláková Zita
• Kopta Štefan
• Verčeková Edita
• Feranec Bohdan
• Mgr. Bejdáková Marta
• Ferancová Monika
70:
• Jadroňová Valéria
• Čajková Blažena
• Zanovitová Anna
• Jadroň Jozef
• Klusová Veronika
75:
• Žofajová Mária
• Pepuchová Margita
• Gracík Eugen
80:
• Žofajová Valéria
• Graňák Adolf
• Zanovitová Margita
85:
• Florková Zita
• Žofajová Helena
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Plavecký výcvik
Žiaci 1. stupňa počas dochádzky v základnej škole nadobúdajú základné zručnosti potrebné
pre život. Dôležitou zručnosťou
pre záchranu života je aj kurz
plávania. Každoročne absolvujú tento kurz tretiaci a štvrtáci. Pre tretiakov sú to základy
plávania. Je potrebné, hlavne
odbúrať strach z vody, ponoriť
sa, vedieť zadržať dych a po
vynorení pokojne zostať ležať
na hladine vody. Absolvovali aj
základy plaveckého spôsobu
prsia.
Pre štvrtákov to je už zdokonaľovací kurz. Oni už museli
zvládnuť základy kraula. Nacvičovali koordináciu pohybov
rúk, nôh a dýchania. Každý z
nich, či to bol tretiak alebo štvrták, dôsledne počúval pokyny
plaveckého inštruktora, pracoval na sebe a snažil sa získať čo
najviac potrebných zručností a
skúseností. Odmenou pre nich

boli aj oddychové chvíľky strávené v „divokej vode“ a tobogane. Kurzu sa zúčastnilo 47
žiakov a všetci si odniesli príjemné zážitky.
Poďakovať chceme Obecnému
úradu v Oravskej Jasenici, ktorý
prispel sumou 16 eur na žiaka
a združeniu rodičov, ktorí nám

Naše deti v súťažiach
V období zimy si naši žiaci nájdu čas nielen na zimné športy,
ale sa s chuťou zapájajú aj do
súťaží.
Matematickej pytagoriády sa
zúčastnilo trinásť detí z prvého
stupňa. Hugo Kovalčík, Deniska
Čierniková, Patrik Brontvaj,
Karolína Kušnierová boli z tretieho ročníka. Hugo Kovalčík
bol úspešným riešiteľom, ktorý
postupuje do okresného kola.
Štvrtý ročník reprezentovali
Marek Brontvaj, Hugo Brontvaj,
Tamara Čierniková, Martin
Čiernik, Dušan Kaprálik a Denis
Konšťák, Peter Farský, Šimon
Hvoľka a Chiara Chudjaková.
Na okresnú súťaž nás pôjdu reprezentovať Martin Čiernik a
Denis Konšťák.
Šaliansky Maťko je recitačná súťaž v prednese povesti.
Úlohou žiakov bolo nielen naučiť sa dlhé texty, ale museli
dodržiavať aj správnu intonáciu, tempo a dynamiku. Za
druhý ročník recitovala Zojka

Brontvajová, Anežka Snopková, Marko Brontvaj a Alica
Pavčová. Tretí ročník reprezentovali Deniska Čierniková a
Tamarka Žofajová. Štvrtý ročník svojím prednesom obohatili žiaci Dominika Graňáková,
Júlia Matisová a Peter Farský.
Druhý stupeň reprezentovali
Soňa Krišová, Lilian Lipničanová, Dáša Brontvajová, Mirka
Brontvajová, Šarlota Madleňáková, Rebeka Žofajová, Karolína
Ferancová a Viktória Hvoľková.
Na prvom mieste v prvej kategórii sa umiestnila Anežka
Snopková. Druhé miesto obsadila Zojka Brontvajová a tretie
miesto si vybojovala Deniska
Čierniková. V druhej kategórii si prvé tri miesta rozdelili
dievčatá Dominika Graňáková,
Júlia Matisová a Lilian Lipničanová. Reprezentovať v okresnom kole v Námestove nás boli
Dominika Graňáková a Anežka
Snopková. Dominika Graňáková získala peknú Cenu poroty.

poskytol finančný príspevok 5
eur na žiaka. Rodičia žiakov doplácali po 15 eur. Poďakovanie
patrí aj skvelým trénerom a zamestnancom Aquaparku Dolný
Kubín.
M. Ferancová, M. Zanovitová,

E. Vojtechovská

Chemická olympiáda
Tohtoročný 55. ročník okresného kola Chemickej olympiády, kategóriu D, zastupovali
aj deviataci z našej školy:
Radka Florková, Adrián Kopta a Katarína Prielomková.
Aby zvládli náročnosť otázok a úloh, ktoré sa od nich
očakávali, žiaci sa intenzívne pripravovali s učiteľkou
Annou Melišíkovou, často
hodiny a hodiny po vyučovaní. Tvrdá práca priniesla
úspechy, všetci traja súťažiaci sa v tvrdej konkurencii 16
súťažiacich stali úspešní riešitelia a obsadili: 11. miesto
Radka Florková, 4. miesto
Adrián Kopta a 3. miesto Katarína Prielomková.
Ďakujeme súťažiacim za
ochotu, usilovnosť a pracovitosť, najmä v ich voľnom
čase a prajeme, aby získané
vedomosti mohli zúročiť v
ich ďalšom štúdiu. Pani učiteľke Melišíkovej ďakujeme
za ochotu, trpezlivosť a nadšenie pracovať s deťmi.

