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Dobrovoľní hasiči zasahovali pri troch požiaroch
V apríli museli hasiči zasahovať až pri troch požiaroch.
Prvý lesný požiar vznikol 7.
apríla na poludnie v časti Bredov na hranici Námestovského
katastra a katastra Oravskej
Jasenice. Miesto zásobovali vodou profesionálni hasiči z Námestova a osem členov DHZ
Oravská Jasenica. Požiar veľké
škody nespôsobil. V pondelok
9. apríla hasiči zasahovali krátko po poludní pri rozsiahlom
požiari lesného porastu v časti

Blkovka. Pri likvidácii ohňa pomáhalo viac ako 40 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z Námestova, Tvrdošína,
Dolného Kubína a DHZ Oravská
Jasenica, DHZ Námestovo, DHZ
Mútne, DHZ Klin, DHZ Orava z
Krušetnice. Tretí požiar vznikol
12. apríla, horel lesný porast v
časti Pálenice. Jasenickí hasiči
pomáhali s dodávkou vody a
hasením horiacich pňov a mladých stromčekov. Požiar bol po
dvoch hodinách zlikvidovaný.

Stále platí, že kniha je priateľ človeka
Spoločné čítanie je veľmi hodnotným časom, ktorý môžeme
s deťmi stráviť. S cieľom priblížiť a pripomínať im obohacujúci svet kníh a rozprávok sme
si do materskej školy pozývali
rodičov, ktorí nám veľmi ochotne prišli prečítať nejednu rozprávku. Deti sa veľmi potešili
každej rodičovskej návšteve a
so zaujatím počúvali príbehy.
Návštevou knižnice v Oravskej
Jasenici 27. marca sa škôlkari
oboznámili so spôsobom požičiavania kníh. Veríme, že týmto
spôsobom si ku knihám vytvoria pozitívny vzťah, ktorý im
vydrží až do dospelosti.

SPRAVODAJSTVO

Obecné spravodajstvo
Obec prerába šatne pri ihrisku
Samospráva pokračuje v oprave budovy na
ihrisku v športovom areáli. Získala na to
dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu
vo výške 10-tisíc eur.
„Prerábame šatňu, práčovňu, toalety a budujeme nový sklad športových potrieb,“
povedal starosta Karol Graňák. Celkové
náklady na druhú etapu rekonštrukcie budovy sa vyšplhajú na približne 15-tisíc eur.
Vlani obec zmodernizovala sprchy.

Verejné osvetlenie a rozhlas

Obec rozšíri verejné osvetlenie v lokalitách
Podpaseka a Nad kostolom. Svojpomocne
osadí po šesť lámp v obidvoch častiach dediny, kde sa rozrástla výstavba a pribudli
nové domy.
V časti Lanov jarok rozšíri obecný rozhlas.
Ak sa samospráve podarí získať dotáciu na
8-tisíc eur z ministerstva financií, opraví
celý rozhlas spolu so základňou a rozšíri
ho do všetkých lokalít.

V dedine bude čoskoro nový chodník

Začiatkom mája začne obec budovať chodník od cintorína po Záhumnie. Asi 250 metrov chodníka bude hotový do júla. Chodci
sa už budú môcť pohybovať pri hlavnej
ceste bezpečnejšie.
Výstavba by mala stáť približne 92-tisíc
eur, stavbu predražujú oporné múry, ktoré
sa budú musieť postaviť pod ploty. Pribud-

ne aj špeciálne odvodnenie. Počas výstavby sa premiestni aj verejné osvetlenie pod
cestou, po novom bude pri chodníku. Prekládku osvetlenia urobí obec svojpomocne
s obecnými pracovníkmi.

Hasičská zbrojnica bude
modernejšia

Obec získala z ministerstva vnútra dotáciu
vo výške 30-tisíc eur na prestavbu zbrojnice. Rekonštrukcia počíta s výmenou okien,
dverí, strešnej krytiny, zateplením strechy,
aby sa v podkroví dala vybudovať oddychová miestnosť pre hasičov. Zasadačku
využívajú aj miestni seniori na schôdze a
posedenia.
Budova zbrojnice bola postavená v 70.
rokoch minulého storočia. Okná sú staré,
netesnia, strecha zateká, podkrovie bolo
z drevotriesky a hnilo, obec už toto miesto vyčistila a vypratala. Rekonštrukcia by
mala byť hotová do konca októbra. Celková
investícia by sa mala vyšplhať na 43-tisíc
eur, rozdiel zaplatí samospráva z vlastného
rozpočtu.

Nové značenie pre bezpečnosť
chodcov

V časti Sihoť pribudne v najbližších dňoch
dopravné značenie. Obec svojpomocne
zhotovuje tabule s označením Zóna 30 a
spomaľovače, ktoré umiestni na vozovku.
Obyvatelia Sihote sa sťažujú na rýchle autá,
prechádzajúce touto lokalitou. Je frekven-

tovaná aj pre blízke firmy, ktoré sa tam
nachádzajú. Okrem nových značiek budú
chodiť strážiť rýchlosť v časti Sihoť aj dopravní policajti.
Väčšiu bezpečnosť obyvateľov, najmä detí,
zabezpečí na hlavnej ceste pri základnej
škole nový priechod pre chodcov. „Zebra“
pribudne tiež pri soche Sv. Trojice, kde
malo pred niekoľkými týždňami kolíziu
auto s chlapcom.

V skratke

• Pri základnej škole vznikne malé
parkovisko. Pri vstupe do kotolne
zvyknú odstavovať autá rodičia
detí, navštevujúcich školu. Obec
tam osadí zatrávňovaciu dlažbu a
zväčší priestor na parkovanie pre
približne päť automobilov.
• Samospráva podá do 15. mája žiadosť o dotáciu na výstavbu telocvične pri základnej škole.
• Z eurofondov chce obec získať finančný príspevok na opravu kotolne v základnej škole. Chce vymeniť kotol, v ktorom by sa kúrilo
peletkami, a vykuroval by aj kultúrny dom a telocvičňu.
• Obec žiada na ministerstve dopravy dotáciu 5-tisíc eur na vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu.

Deti zbierali odpad v jasenickom chotári
V apríli sme sa opäť po roku vypravili do
všetkých kútov, aby sme vyčistili prostredie od odpadu. Naša obec sa nachádza v
údolí prekrásnej hornooravskej prírody
a zaslúži si, aby sme si ju zachovali čistú,
útulnú a príjemnú nielen pre nás, ale aj pre
ďalšie generácie.
Keďže pred rokom sme všetky odľahlé
aj blízke miesta dôkladne vyčistili, dúfali
sme, že to nebude také ťažké. Možno skonštatovať, že sa situácia malými krôčikmi
zlepšuje, no aj napriek tomu, že máme v
Oravskej Jasenici zberný dvor a okolo ciest
sú smetné koše, je to veľký problém.
Našli sme v prírode veľa „nezvyčajného“
odpadu – plechy, rôzne nádoby, umývadlo,
staré elektrospotrebiče a stroje. Veľmi ťažké je vyberať z tŕnia a krovia plechovky,
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sklené a plastové fľaše, použité detské plienky a ešte k tomu cítiť zápach hnilobného
rozkladu domácich zvierat.
Zaujímavé bolo zistenie, že namiesto
veľkého množstva obalov z energetických

nápojov z minulého roku sme našli porovnateľné množstvo odhodených poldecových fľaštičiek okolo ciest. Objavili sme aj
odhodenú fľašku z ústnej vody.
Dúfame, že všetci, ktorí sme usilovne zbierali odpad, sme na vlastnej koži zažili pri
každom jeho zodvihnutí, že takéto veci sa
nerobia, že všetko má svoje miesto.
Vyzbierali sme dve vlečky odpadu, z toho
najviac za dedinou smerom na Oravské Veselé a Mútne.
Ako bude vyzerať naša Zem v budúcnosti,
záleží len od nás. My sa to učíme v škole i
doma. Príkladom sú pre nás dospelí. Alebo
by mali byť. Aj my raz budeme príkladom
pre naše deti.
Vaše deti, vnúčatá, netere, synovci

RÔZNE

Čo je nové u jasenických dôchodcov
Dňa 27. februára sa konala
hodnotiaca členská schôdza
miestnej jednoty dôchodcov.
Hodnotilo sa obdobie rokov
2015 ─ 2017. S radosťou môžeme konštatovať, že sa podarilo
rozšíriť členskú základňu zo
40 na 57 členov. Keďže tento
rok je volebný, aj u nás prebehli voľby výboru, ktorý povedie
organizáciu v nasledujúcom
4-ročnom období. Využívame
túto príležitosť poďakovať
predchádzajúcim členom výboru za ich dlhoročnú, obetavú
a nezištnú prácu. Prácu, ktorú
vykonávali v čase svojho voľna,
neplatenú a často krát ani nedocenenú okolím. Ďakujeme im
za všetko a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Hoci ubehli od začiatku roka
len štyri mesiace, oravskojasenickí dôchodcovia organizovaní v JDS majú za sebou niekoľko
podujatí, športových, kultúrnych, spoločenských, rekreačno-relaxačných, brigádnických
a iných. Hneď vo februári sa
konali dve športové akcie. Na
Námestovskej bielej stope mala
naša základná organizácia po
usporiadateľskej námestovskej organizácii najpočetnejšie
zastúpenie. V behu na lyžiach
v kategórii muži - beh na 4 km
sme obsadili 1. miesto. V kategórii ženy „nordic walking“
(severská chôdza) sme dosiahli
všetky tri medailové umiestnenia, teda prvé, druhé aj tretie.
Okrem nás tam boli dôchodcovia aj z iných dedín. Atmosféra
počas súťaže aj po nej bola na
Edyho ranči výborná a niesla sa
v prajnom duchu.
Druhé športové podujatie sa
konalo 21. februára, bol to volejbalový turnaj v Zubrohlave.

Spoločenská
kronika
Narodenia
Šimon Kušnier
Eliška Genzorová
Rastislav Pavč
Zara Ferancová
Jozef Čiernik
Alexandra Jadroňová
Klaudia Šimeková
Vitajte medzi nami!

Súťažiacich privítal starosta
Zubrohlavy. Ani tam sa jasenickí reprezentanti nestratili a podali slušný výkon. U seniorov sa
každý pohyb, každé rozhýbanie
tela počíta. Ono to nie je žiadny špás v 65-70 rokoch a viac
hrať volejbal, behať na lyžiach,
podbehnúť, ohnúť sa, zohnúť
sa, chytiť loptu, presne prihrať,
rýchlo sa zorientovať, bočným
pohľadom registrovať spoluhráčov aj súpera. A k tomu to
ešte robiť v rámci možnosti
rýchlo.
Nadšenie z hry však dôchodcov
tak pohltí, že niekedy zabudnú
aj na boľavé kĺby. Je to úsmevné, ale je to tak. A k starnutiu to
akosi patrí.
Naši členovia sa zúčastnili koncertu Šláger – Ľudovít Kašuba a
hostia v Martine. Všetci zúčastnení zhodne tvrdili, že tam bola
výborná atmosféra a neľutujú
čas, ktorý na koncerte strávili.
Niekoľkokrát za spomínané
obdobie boli dôchodcovia v
akvaparku Chocholov a Oravice. Takmer vždy sa zúčastní 20
až 26 ľudí. Tu treba vyzdvihnúť
dobrú spoluprácu so základnými organizáciami Rabča a
Sihelné. V autobuse počas cesty vládne vždy dobrá nálada. V
rámci relaxu absolvovali niek-

torí seniori kúpeľnú starostlivosť v Turčianskych Tepliciach
a Dudinciach.
Záleží nám na obci, v ktorej žijeme. Chceme žiť v čistom a upravenom prostredí. Preto sme 10.
apríla zorganizovali brigádu.
Čistili sme priestranstvo pred
obecným a farským úradom a
priestory hasičskej zbrojnice,
upratali sme aj okolie domu
smútku. Niektorí členovia boli
14. apríla na výstave Záhradkár
v Trenčíne. Seniori boli hrať aj
kolky v Trstenej. Išlo o športové
zápolenie 16 družstiev s medzinárodnou účasťou. O tom, že to
bolo tip-top, netreba ani písať.
Treba to vidieť, zažiť, skúsiť.
Často ani nejde o samotné
dôchodcovské výkony, ale o atmosféru a priateľské stretnutia.
Veď starší ľudia popri bavení
milovaných vnúčat, roboty na
poli a doma potrebujú aj sociálne kontakty a aktivity, ktoré
ich udržiavajú fit. A že sa oravskojasenickí dôchodcovia o to
snažia, vidno z aktivít, ktoré
robia.
Za všestrannú pomoc, rovnaké tričká s logom a označením,
za dopravu na podujatia a iné
ďakujeme starostovi Karolovi
Graňákovi a obecnému zastupiteľstvu. Veľmi si to ceníme.
Dňa 31. mája o 14. h bude základná organizácia JDS usporiadateľom podujatia, ktoré privíta na našej pôde zástupcov z
13 okresných organizácií JDS,
starostov týchto obcí a poslanca NR SR Igora Janckulíka. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Výbor ZO JDS

Úmrtia
Rudolf Polák
Ignác Farský
Jozef Beňuš
Karol Brontvaj

Vyjadrujeme úprimnú
sústrasť pozostalým.

Jubilanti
60:
Laštíková Anna
Farský Stanislav
Feranec Augustín
Čajka Ján
65:
Polák Kamil
Polák Anton
Brontvajová Valéria
Kubiznová Mária
Madleňáková Oľga
Ferancová Anastázia
Pavčová Anna
70:
Sitarčík Eduard
Kurťák Jozef
Grebáčová Alžbeta
Hvolková Etela
Lipničanová Brigita
Sitaríčková Veronika
75:
Graňáková Žofia
Trnka Roman
Žofajová Mária
Vrábová Margita
80:
Krišová Alžbeta
Blahoželáme!

Počet obyvateľov Oravskej Jasenice: 1878
(stav k 23. 4. 2018).
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ŠPORT, ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Futbalistom sa rozbehli súťaže
Futbalová sezóna je v plnom prúde, už od posledného marcového víkendu sa v kraji rozbehli súťaže vo všetkých vekových
úrovniach. Naše mužstvá majú za sebou 6 kôl a musíme priznať, že sa nám nedarilo úplne podľa predstáv.
V kádri starších žiakov (U15),
ktoré pôsobí v druhej lige, cez
zimnú prestávku nenastali žiadne zmeny. Tréner Dušan Kaprálik vzhľadom na dobré umiestnenie po jesennej časti (3.
miesto) vedel, že mužstvo nie
je namočeného do boja o záchranu, preto môže skúšať
v zostave mladších hráčov z
nižších ročníkov, aby nabrali
skúsenosti.
Veľkým problémom sa v najbližších rokoch javí úzky káder žiakov, preto ho budeme
vhodne dopĺňať chlapcami z
okolitých dedín, resp. z našej
základne, kde od jari začal pôsobiť mládežnícky tréner Jozef
Brišák. Momentálne sa stará
o tréningy prípravky a od leta
preberie aj mužstvo mladších
žiakov.
Veríme, že aj tieto kroky prispejú k dlhodobému záujmu
o futbal u najmenších a do
budúcna prispejú k stabilizácii
kádra v každej vekovej kategórii. Čo sa týka samotných výsledkov, zo šiestich odohratých
zápasov si starší žiaci pripísali
dve výhry, jednu remízu a tri
prehry, najviac sa cení víťazstvo
1:0 s rivalom z Dolného Kubína,
kde sme potvrdili dominanciu

najlepšieho oravského mužstva
v súťaži.
Pred nami na Orave je už len
Námestovo, ktoré pôsobí v prvej lige.

V septembri minulého roka
sme zisťovali záujem školákov,
ktorí by chceli absolvovať trojdňový turistický camp v Tatrách. Záujem nás veľmi prekvapil. Prihlásilo sa 39 detí, ktoré
nielenže mali vzťah k športu,
ale chceli zažiť aj niečo nové, v
inom prostredí. V apríli sa tento camp uskutočnil. Ubytovaní
sme boli v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch. Okrem
nádherných túr na Hrebienok,
k Rainerovej chate a na Zelené

pleso sme mali bohatý program
v telocvični, v bazéne a v okolí hotela. Počasie nám naozaj
prialo a po prvom slnečnom dni
boli naše tváre nielen unavené,
ale aj opálené. Animátori Ondrej a Lukáš nás sprevádzali po
okolí a učili nás, že na posilňovanie netreba činky, stačí nám
vlastné telo. Už dnes niektoré
deti vedia, že pôjdu aj na ďalší
rok a musia si na výlet našetriť.

Výsledky U15
• MFK Bytča (v) 2:3
góly: Matej Polák 2
• TJ Dlhá (v) 1:4
gól: Filip Polák
• Polom Raková (v) 4:4
góly: Patrik Žofaj, Filip Polák, Mário Lipničan 2
• TJ Sokol Liesek (d) 1:2
góly: Martin Hvolka 2
• Stará Bystrica (d) 1:3
gól: Martin Hvolka
• Dolný Kubín (d) 1:0
gól: Matej Polák

Mladší žiaci (U13), ktorí sa
zoznamujú s veľkými zápasmi
a čoskoro budú hrať v staršej
kategórii zatiaľ na jar zápas
nevyhrali, ale veríme, že postupne prídu aj víťazstvá. Dôležité je hlavne to, že tieto zápasy
ich posúvajú vyššie a v ďalších
kategóriách budú oporami. Za
zmienku stojí osem jarných
gólov Damiána Franca. Ďalšie
pridali Jakub Madleňák, Branko
Brontvaj, Dušan Kaprálik a Dávid Graňák.

Workout academy camp
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Katarína Katrenčíková

Naši dorastenci (U19), ktorí
pôsobia v najvyššej krajskej
súťaži (3. liga), zatiaľ nenadviazali na jesennú časť. Po kvalitnej
zimnej príprave, ktorú absolvovali s družstvom dospelých, sa
výsledky zatiaľ nedostavili. Zo
šiestich zápasov vyhrali iba jeden a preto v tabuľke klesli na
9. miesto, v ďalšom priebehu
súťaže ale budeme čeliť súperom z dolnej časti tabuľky, takže veríme, že sa chlapci vyhnú
bojom o záchranu.

Výsledky U19
• FK Priedmer (v) 1:3
gól: Matej Graňák
• ŠK Ludrová (d) 0:3
• OŠK Rosina (v) 0:2
• ŠK Belá 2:3 (d)
góly: Filip Špehár 2
• ŠK Štiavnik (v) 2:3
góly:Filip Špehár, Denis
Žofaj
• Liptovský Hrádok (d) 5:0
góly: Vladimír Trabalík,
Patrik Žofaj, Filip Špehár,
Vladimír Kubica, Andrej
Farský

Mužstvo dospelých cez zimu
posilnil Zdenko Kaprálik, ktorý
naposledy pôsobil v Thajsku,
predtým hral v druhej najvyššej holandskej súťaži, taktiež
v Spartaku Trnava, Baníku
Ostrava či v Interi Bratislava.
Mužstvo posilnil brankár Jozef
Poništiak z Oravskej Lesnej. Po

6. kole z mužstva odišla opora
Stanislav Polák, ktorý pokračuje v kariére v nižšej kanadskej súťaži. Zo šiestich zápasov
muži tri vyhrali, tri prehrali a
vo vyrovnanej tabuľke 5. ligy
sú na siedmom mieste. Veríme,
že výsledky sa budú postupne
zlepšovať.
Výsledky dospelých
• Turčianska Štiavnička (v)
2:1
góly: Zdenko Kaprálik, Jakub
Prielomek
• FK Nižná (v) 0:1
• FK Palúdzka Liptovský
Mikuláš (d) 2:3
góly: Mário Madleňák,
Andrej Laštík
• TJ Sokol Zubrohlava (v) 4:1
góly: Jakub Prielomek,
Martin Polák, Stanislav
Polák 2
• Oravská Poruba (d) 1:2
góly: Andrej Laštík
• FK Sučany (d) 9:1
góly: Tomáš Hollý 4, Zdenko
Kaprálik 2, Andrej Laštík,
Jakub Prielomek, Mário
Madleňák

Cez zimnú prestávku sa opäť
zveľadoval futbalový areál, z
príspevku na rekonštrukciu z
fondu Slovenského futbalového zväzu sa obnovujú futbalové
šatne a sociálne zariadenia.
Juraj Feranec

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Španielsko očami detí zo Slovenska
V dňoch 4. - 10. marca sa žiaci
a pedagógovia zúčastnili posledného týždenného výmenného pobytu škôl Erazmus plus
v španielskej Valencii. Cestovali sme autom na letisko do
Krakowa, odtiaľ sme leteli do
Frankfurtu nad Mohanom. Z
Frankfurtu sme leteli do Valencie. Na letisku čakali rodiny, ktoré si vzali našich žiakov
domov a pripravili pre nich
program. Učitelia si po ubytovaní urobili krátku prehliadku
mesta, obdivovali nádhernú architektúru, zaujímavú výzdobu
a prípravy na festival Fallas, pomarančovníky s plodmi alebo
vysoké palmy.
V pondelok ráno sme sa všetci stretli v škole. Žiaci začali
svoj deň vyučovaním o 8. hodine. O 9. hodine sme sa všetci
spoločne zúčastnili uvítacieho ceremoniálu a prehliadky
školy. Škola má 1200 žiakov
aj s deťmi, navštevujúcimi materskú školu, ktorá je pre nich
povinná od troch rokov. Všetci
žiaci a študenti nosia uniformy.
Budova školy dýcha skvostnou
históriou. V škole majú svoju
kaplnku s krásnymi freskami
a maľbami, divadlo aj jedáleň
s maľbou na zadnej stene, na
ktorej je zobrazená Posledná
večera. Škola má obdĺžnikový
pôdorys s otvoreným priestorom v jeho strede. Tu sa všetci
stretávajú a majú mnoho aktivít. Po prehliadke školy sme
navštívili unikátnu botanickú
záhradu a Erazmus záhradu
Rescue Európe. Počas návštevy
v reštaurácii Pepe Bucato, ktorá
je na námestí Plaza del Ayuntamiento, sme mali možnosť zúčastniť sa slávnosti Mascletá. V
tom čase sa tu zídu každý deň
tisíce ľudí a pozorujú farebné a
hlučné divadlo. Neskôr nás študenti a učitelia sprevádzali po
starobylom centre mesta. Ako
prvú sme navštívili katedrálu
Panny Márie z 13. storočia. V
katedrále sa nachádzajú nádherné umelecké diela, steny
zdobí aj práca Francisca Goyu.
Vedľa katedrály stojí gotická

veža s barokovými prvkami „el
Micalet“, z ktorej sme videli celú
panorámu Valencie. Po prehliadkach týchto historických
pokladov nám dobré padlo posedieť si v čokoládovni Santa
Catalina. Vychutnali sme si španielsky churros a horkú čokoládu v jednom z najkrajších prostredí. Posilnení a oddýchnutí
sme pokračovali v prehliadke
budovy tržnice Mercat Central,
ktorá je chránená UNESCOm.
Každú sobotu tu prebiehajú
obrovské trhy. Oproti nej je gotická budova Hodvábnej burzy.
Mohli sme obdivovať veľkolepú
fontánu Fuente del Turia, ktorá
mala svoj význam v minulosti. V bývalom koryte rieky je
teraz 9 km dlhý park, ktorý je
jeden z najväčších mestských
parkov v Európe. Utorok sme
strávili v Requene. Pod jedným
z najdôležitejších námestí tohto starého mestá sú stredoveké
jaskyne. Videli sme, ako v dávnej minulosti naši predkovia

používali jaskyne na uskladnenie vína, oleja a obilia vo
veľkých džbánoch. Starobylé
mesto nezáviselo len od vinárskeho priemyslu, ale aj od výroby hodvábu. Navštívili sme tiež
farmu ekologického vinárstva.
Videli sme celú technológiu výroby ekologických vín. Poobede
nasledovala návšteva Moragete-kemp, v ktorom sme mali
mnoho dobrodružných aktivít a
workshopy. V stredu nás sprevádzalo teplé počasie pri návšteve oceanograficu so skvelou
šou, ktorú nám predviedli delfíny. Prechádzali sme sa aj popri
modernom komplexe budov La
ciudad de las artes y las ciencias, ktoré tvoria národné múzeum umenia a vedy. Obrovský
komplex na ploche 350 000 m2
sa budoval viac ako desať rokov
a dnes je doslova symbolom
Valencie. Popoludní sme boli
navštíviť ekologickú záhradu
Saifresc. Dozvedeli sme sa veľa
nových vecí o pestovaní ekolo-

gickej zeleniny a chove včiel.
Vo štvrtok sme strávili deň v
škole. Absolvovali sme sériu
zaujímavých workshopov. V
popoludňajších hodinách sme
sa pripravovali na obchod nášho projektu. Všetky zúčastnené
krajiny vystavovali svoje výrobky a snažili sa ich predať. Trhov
sa mohli zúčastniť žiaci a verejnosť z Valencie. V piatok sme sa
veľmi tešili z plavby na bárkach
po jazere Albufera. Je to malé
sladkovodné more kúsok od
španielskej Valencie. Toto jazero je pre sťahovavých vtákov
obrovským zimoviskom. Videli sme rozľahlé ryžové polia a
malé rybárske loďky. Navštívili
sme tiež typický miestny rybársky domček, v ktorom sme mali
možnosť vidieť, akým životom
sa žilo v rybárskej komunite. Na
jazere v diaľke sme pozorovali
kŕdle plameniakov. Po obede v
El Palmar, kde sme ochutnali
španielsku paellu, sme sa premiestnili na pláž. Tešili sme sa
pohľadom na šíre more. Večer
sme mali rozlúčku so školou a
s našimi partnerskými školami.
V sobotu sme sa naposledy prechádzali ulicami Valencie. Večer
sme leteli do Mníchova. V Mníchove sme si prezreli letisko a
neskôr odleteli do Krakowa.
Vrátili sme sa domov v nedeľu
o druhej hodine po polnoci plní
dojmov a nezabudnuteľných
zážitkov.
Kamila Janotíková
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Škole i škôlke ochotne pomáhajú rodičia a sponzori
Po revízii vonkajších detských
hracích prvkov v areáli materskej školy bola zneprístupnená
detská šmýkačka, ktorú poškodil zub času. Hľadali sa možnosti, ako znovu zabezpečiť
prevádzku šmýkačky a umožniť deťom ju opäť využívať.
Veľmi ochotne sa k danej veci
postavili ockovia detí a ponúkli riešenia. Po zvážení všetkých
alternatív vzhľadom k možnostiam a najmä doby trvanlivosti
šmýkačky sa pre celú konštrukciu vybralo drevo červeného
smreka, ktoré daroval Štefan
Bulák - NOVŠINDEL Novoť.
Návrhy konštrukcie a odborné

Zápis do prvého ročníka

Tak ako každý rok ani tento
sme nezabudli na 19 predškolákov, ktorí v septembri
zasadnú do školských lavíc.
V apríli sme ich privítali
v priestoroch školy. Spolu
so svojimi rodičmi veselo
vstúpili do vopred pripravených tried. Tento rok chlapcov privítala pani učiteľka
Bakaľová a dievčatá pani
učiteľka Pekarčíková. Šikovní škôlkari boli nebojácni.
Odvážne sa pustili do plnenia rôznych veselých úloh.
Presvedčili nás, že vedia už
počítať, poznajú farby, dokážu vymaľovať podľa zadania
geometrické tvary, určiť poradie, nájsť najmenšie a najväčšie zvieratko a dokonca,
že sa vedia podpísať tlačenými písmenkami. Toto všetko zvládli bez problémov
a preukázali získané zručnosti a vedomosti v škôlke
aj doma. Kým si predškoláci
plnili svoje „školské povinnosti“, rodičia si vo vedľajšej triede vypočuli užitočné
rady, ako sa nezblázniť a
hravo zvládnuť prípravu na
prvý ročník. Na záver boli
budúci prváčikovia odmenení darčekovou taškou.
Učiteľky 1. stupňa
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práce dobrovoľne a ochotne
prevzal Milan Brontvaj. Pomoc
ponúkol aj Juraj Fedor, Jaromír
Graňák a Eugen Hvoľka, prevoz
zabezpečil Juraj Feranec. Po postavení konštrukcie, obsadení
šmýkačky, úprave priestoru a
po schválení revíznym technikom bude opäť detská šmýkačka sprístupnená deťom do 10
rokov. Sme radi, keď deti využívajú svoj voľný čas v pohybe,
pri kolektívnych hrách na čerstvom vzduchu a netrávia čas
pri počítačoch.
Priestor pri škôlke je prístupný
verejnosti za podmienok, ktoré
upravuje informačná tabuľa,

tak ako aj multifunkčné ihrisko
za školou. Je však potrebné, aby
sme sa správali k verejnému
majetku zodpovedne a mysleli
na to, že to slúži aj ďalším. Každá oprava niečo stojí, ak nie financie, tak ľudské úsilie. A to by
mohlo byť využité užitočnejším
spôsobom.
Veľmi si ceníme akúkoľvek pomoc zo strany obce, rodičov i
verejnosti. Mnohé súťaže by
sme nemohli realizovať bez pomoci sponzorov. Stretávame sa
s tým často, že rodičia sú veľmi
ochotní pomôcť a neodmietnu pomoc, práve naopak, sami
prídu s ponukou. Od januára sa

Nielen vo vedomostných súťažiach sú žiaci šikovní. V Hruštíne, v stredisku SKI Zábava, sme
sa zúčastnili lyžiarskej súťaže
slalom, ktorú organizovala naša
škola. Prihlásilo sa päť základných škôl: Hruštín, Beňadovo,
Rabča, Zákamenné a Oravská
Jasenica. Napriek tomu, že
nám hmlisté počasie bránilo v
bezpečnom zjazde, sme zvládli
súťaž bez úrazu.
Po vynikajúcej kapustnici sme

sa dozvedeli, že žiaci z našej
školy obsadili všetky stupne víťazov. V kategórii chlapcov bol
na suverénnom 1. mieste Peter
Žofaj (8.A). V kategórii dievčatá
bola na 2. mieste Katarína Prielomková (8.A) a Nikola Jadroňová (8.A) obsadila 3. miesto.
Výhercom blahoželáme a tešíme sa na 2. ročník.

Slalom – 1. ročník

Katarína Katrenčíková,
Jozef Vajdečka

robila rekonštrukcia miestnosti
určenej na cvičenie. Aj tu nám
nezištne pomohli Marek Lovas
a Milan Jadroň.
Cez letné prázdniny sa plánuje
rekonštrukcia elektroinštalácie
starej budovy. Bude potrebné,
aby niektoré práce boli prevedené s čo najnižšími nákladmi. Preto už vopred ďakujeme
ochotným rodičom, ktorí nám
pomôžu pri maľovaní a upratovaní priestorov školy a škôlky.
Našej škole prichádza pomoc z
rôznych strán, mená darcov sú
zverejnené na zsoravskajasenica.edupage.org/text4/. Všetkým úprimne ďakujeme.

Ruský deň

Vo februári sa v škole uskutočnil Ruský deň, tentokrát
zameraný na metropoly
Ruska - Moskvu a Petrohrad. Naučili sme sa, koľko
obyvateľov má Rusko, kto je
zakladateľom Moskvy a Petrohradu, dozvedeli sme sa
o utrpení ruského ľudu počas obliehania Petrohradu.
Veľa nových informácií sme
získali aj prostredníctvom
kvízu, v ktorom mohli deti
vyhrať hodnotné ceny. Taktiež sa zahrali poučné a zábavné hry, v ktorých spoznali ďalšie pamiatky, osobnosti,
tradične ruské jedlá a ruskú
kultúru. Ako každý rok, tak
aj teraz sa nám o program,
dobrú zábavu a výborné pohostenie postarali ôsmaci.
Vďaka patrí im aj ich rodičom za pomoc pri pečení a
varení ruských špecialít. Na
ďalší rok nás čaká posledný
Ruský deň.
Mário Moravjak, Linda Krišová
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Súťaže

Luskáčik

Šaliansky Maťko

Chemická olympiáda

Dňa 25. januára sa uskutočnilo
okresné kolo 25. ročníka v prednese povesti Šaliansky Maťko J.
C. Hronského v Centre voľného
času Námestovo. Medzi súťažiacimi nechýbali ani žiaci z našej
školy: Samuel Kosmeľ – IV. A a
Dominika Graňáková – III. A. V
kategórii 2. – 3. ročník sa Dominika Graňáková umiestnila na
vynikajúcom 3. mieste.

Okresné kolo Chemickej olympiády v kategórii D sa uskutočnilo 23. marca v Základnej
škole Komenského Námestovo.
Svoje vedomosti a zručnosti
z oblasti chémie si mali možnosť overiť dievčatá, Anetka
Paterková a Soňa Vrábová z 9.
ročníka. Obidve súťažiace sa
stali úspešnými riešiteľkami,
o čom svedčí aj ich umiestnenie: Anetka obsadila krásne 3.
miesto a Soňa 7. miesto zo 16
súťažiacich okresu. Anetka nás
reprezentovala aj na krajskom
kole v Žiline.

Matematická olympiáda

Okresné kolo Matematickej
olympiády v kategórii piateho ročníka základných škôl sa
uskutočnilo 24. januára v Námestove. Aj naša škola mala
svojho zástupcu: Matúša Čiernika, ktorý obsadil pekné 5.
miesto z 21 súťažiacich. Keďže
dosiahol potrebný počet bodov,
stal sa úspešným riešiteľom.

Žolík

Dňa 22. marca mohli žiaci
5.-9. ročníka zažiť poobedie
trošku inak. Mali možnosť
si zmerať sily s učiteľmi v
kartovej hre žolík. Tí, ktorí
poznali túto hru, neváhali a
zapojili sa. Po semifinálovom
kole sa do finále dostali traja. Najlepším hráčom sa stal
deviatak Štefan Laštík, na
druhom mieste p. uč. Kosmeľová, na treťom mieste
skončila p. uč. Vojtechovská.
Pokojnú atmosféru sme si
spríjemnili koláčikom a čajom. Výhercom blahoželáme
a tešíme sa na ďalšie stretnutie, pri ktorom počítače a
tablety vymeníme za logické
rozmýšľanie pri kartách.
Katarína Katrenčíková

Obvodné kolo pytagoriády

Do riešenia úloh 40. ročníka
obvodného kola Pytagoriády
sa zapojilo päť žiakov - Timea
Madleňáková 7. r., Matúš Čiernik 5. r., Daniel Kosmeľ a Matej

Miklátek 4. r. a Marek Brontvaj
3. r. Riešiť pomerne ťažké úlohy nie je jednoduché, vo veľkej miere je potrebné logické
myslenie. Vynikajúce výsledky
dosiahol Matúš Čiernik, ktorý
sa umiestnil na 2.-3. mieste vo
svojej kategórii a Matej Miklátek, ktorému patrí tiež 3. miesto za 4. ročník.

Biologická olympiáda –
kategória C

Dňa 8. februára sa uskutočnilo
okresné kolo 52. ročníka Biologickej olympiády v kategórii
C, čo je kategória žiakov 8. a 9.
ročníka.
Našu školu úspešne reprezentovali až tri žiačky – Soňa
Vrábová (3. miesto), Aneta Paterková (4. miesto) a Katarína
Prielomková (5. miesto).
Anna Melišíková

Pexeso

V apríli mohli žiaci 1.-6. ročníka
zažiť netradičné popoludnie.
Mali príležitosť precvičiť si pamäť v pexese. Do aktivity sa zapojilo 45 žiakov. Boli rozdelení
do troch kategórií podľa veku.
Do záverečného kola postúpili
z každej kategórie 4 najlepší,
ktorí bojovali o prvé miesto.
Pani učiteľky pripravili koláčiky a čaj.

1. kategória: 1. miesto Tomáš
Šedivý, 2. miesto Filip Prielomek, 3. miesto Boris Bakaľa
2. kategória: 1. miesto Daška
Brontvajová, 2. miesto Paľko
Adamčík, 3. miesto Simonka
Čajková
3. kategória: 1. miesto Emka
Brontvajová, 2. miesto Simonka Čierniková a 3. miesto Tomáš Čiernik.

Dvojstranu pripravila ZŠ s MŠ
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Dňa 19. marca sa predškoláci Laura Adamicová a Timea Krišová zúčastnili matematickej
olympiády LUSKÁČIK
v Zákamennom. Deti sa
prezliekli do krojov a
po pútavom rozprávaní
hravo zvládali riešenia
rôznych úloh v centrách. Deti mali možnosť overiť si svoje matematické schopnosti
a zručnosti pri stavaní
piecky podľa plánika, z drievok postaviť
ohnisko - pyramídu,
uhádnuť a nakŕmiť
zvieratko, pohrať sa s
ozubeným kolieskom a
nabrať vodu zo studne.
Nechýbali ani matematicko -logické hry. Za
každú splnenú úlohu
dostali medovníček. Na
záver boli všetci odmenení vecnou cenou a diplomom.

Poznaj a chráň
Dňa 11. apríla sa uskutočnil
52. ročník okresného kola
biologickej olympiády kategórie E (botanika, zoológia,
geológia).
Reprezentovali nás traja žiaci 7. ročníka, ktorí súťažili v kategórii botanika. Ich
úlohou bolo naštudovať si
50 rastlín lesného biotopu.
Bravúrne zvládli ich latinské názvy, charakteristiku,
význam aj použitie, zaujímavosti, pripravili si aj krásne
herbáre. V okresnom kole
našli len jedného premožiteľa a tak nás Ninka Žofajová
potešila 2. miestom, Mikuláš
Brontvaj 3. miestom a Roman Brontvaj 4. miestom.
Pre Ninku súťaž ešte nekončí, lebo nás bude v máji reprezentovať v krajskom kole
v Čadci.
Anna Melišíková
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UZNESENIA, SERVIS

Uznesenia z obecného zastupiteľstva
26. marca 2018 v Oravskej Jasenici
Uznesenie č. 192/2018: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení z minulého OZ.

Uznesenie číslo 193/2018: OZ žiada starostu obce p. Ing. Karola
Graňáka ísť ohliadnuť pozemok a dať ho zamerať, ktorý chce vymeniť p. Roman Hvoľka, bytom Oravská Jasenica č.d.200.

Uznesenie číslo 194/2018: OZ zamieta žiadosť p. Ladislav Koklesa, bytom Oravská Jasenica č.d.388 ohľadom predaja súkromnej
cesty pre obec Oravská Jasenica parcela číslo 1189/32.
Uznesenie číslo 195/2018: OZ zamieta odpredaj akcií pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť a .s. Revolučná 595,031 05 Liptovský Mikuláš.
Uznesenie číslo 196/2018: OZ schvaľuje za kontrolóra obce
Oravská Jasenica na obdobie 2018 – 2024 Mgr. Andreja Namislovského, bytom Záhumenská 700/16, 029 42 Bobrov od 1. 4. 2018.

Uznesenie číslo 197/2018: OZ schvaľuje zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2018 na denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom Spišskou katolíckou charitou, Jesenského 5, 052 01
Spišská Nová Ves.

Uznesenie číslo 198/2018: OZ schvaľuje dodatok číslo 4/2018
VZN o určení normatívov na financovanie kompetencií ZŠ s MŠ
Martina Hamuljaka na dieťa v MŠ originálne kompetencie.
Uznesenie číslo 199/2018: OZ schvaľuje dodatok VZN č.1 o nakladaní s komunálnym odpadom.
Uznesenie číslo 200/2018: OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce
rozpočtové opatrenia č. 01/2018,02/2018,03/2018.

Uznesenie číslo 201/2018: OZ schvaľuje predloženie žiadosti o
NFP s názvom projektu Zmena palivovej základe v ZŠ a MŠ Martina Hamuljaka v obci Oravská Jasenica v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 a výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 20 658,25 EUR
z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 413 164,92
eur, ako aj výšku neoprávnených výdavkov v sume 0 eur, o ktoré
bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku
vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej
medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu.

Zberný dvor zmenil adresu
Zberný dvor je už na novom mieste, pri futbalovom ihrisku.
Verejnosti je k dispozícii nasledovne:
marec - október:
utorok a štvrtok 11.-17. h
sobota 9.-15. h.
október - február: utorok a štvrtok 11.-16. h
sobota 9.-15. h.
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Uznesenie číslo 202/2018: OZ schvaľuje organizovanie výročnej
konferencie Jednoty Dôchodcov Slovenska dňa 31. 5. 2018 a jej
financovanie z reprezentačného fondu starostu obce

Uznesenie číslo 203/2018: OZ schvaľuje zmluvu o postúpení
investičných práv a povinnosti uzavretú podľa § 269 odst.2 Obchodného zákonníka na Oravskú vodárenskú spoločnosť a. s. Bysterecká 2180, Dolný Kubín.
Uznesenie číslo 204/2018: OZ schvaľuje zmluvu o postúpení
investičných práv a povinnosti uzavretú podľa § 269 odst.2 Obchodného zákonníka na Oravskú vodárenskú spoločnosť a. s. Bysterecká 2180, Dolný Kubín.

Uznesenie číslo 205/2018: OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu Inklúzia vo vzdelávaní Operačný program 312000- Ľudské
zdroje, Kód výzvy OPLZ-P01/2016/DOP/1.1.1-01 pre Základnú
školu s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
141 v maximálnej výške 2 592 € z celkových oprávnených výdavkov projektu.

16. apríla 2018 v Oravskej Jasenici

Uznesenie číslo 206/2018: OZ poveruje starostu obce Ing. Karola Graňáka, aby v zastúpení obce podal odvolanie voči trovám
konania vyplývajúcich z rozsudku spisová značka 7C/260/2015
zo dňa 7. 3. 2018.
Uznesenie číslo 207/2018: OZ neodporúča podať odvolanie
voči rozsudku ako celku spisová značka 7C/260/2015 zo dňa 7.
3. 2018.

Uznesenie číslo 208/2018: OZ schvaľuje dofinancovanie projektu Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici.

Uznesenie číslo 209/2018: OZ schvaľuje prenájom pozemkov
parcelné číslo C-KN : 1467/10,1467/16,1467/17,1467/18,146
7/19,1467/20,1467/21,803/84,803/87,803/166,803/167,80
3/168,803/169,803/170,803/171,803/172,803/173,803/174
,803/175,803/176 nachádzajúce sa v Športovom areáli Oravská
Jasenica od Združenia bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica pozemkovo spoločenstvo za 1 €, prenájom pozemkov parcelné
číslo C-KN 803/118 a C-KN 378/7 od Združenia bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica pozemkovo spoločenstvo za 1 €.
Ing. Karol Graňák, starosta obce

