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V živote človeka sú aspoň
dve dôležité skutočnosti: začia-
tok a koniec. Vždy sa niečo za-
čína a niečo končí. To je naša
skúsenosť. Toto si uvedomuje-

me zvlášť
teraz, keď
c h od í m e
po cintorí-
noch a na-
vštevuje-
me hroby
n a š i c h
blízkych.

Aj u nich bol začiatok aj koniec
a ten príde aj v našom živote. Aj
keď nechceme myslieť na koniec,
predsa nás tento čas núti uvažo-
vať aspoň o živote. Ako žiť život,
aby koniec bol dobrý? Jedno sta-
ré príslovie hovorí: „Čokoľvek
robíš, múdro rob a pozeraj na
koniec.“

Vždy treba mať na mysli túto
pravdu, či ide o malé akcie
v živote, alebo dlhšie trvajúce
záležitosti, radostné chvíle ale-
bo smutné príležitosti. Nie báť
sa konca, ale tešiť sa na nový
začiatok. To prináša hlbšie vzťa-
hy i objavovanie nových mož-
ností. My sme povolaní k vyšším
cieľom, k plnosti poznania. Ne-
premárnime túto šancu. Máme
ohromné možnosti, pred nami
sú neopakovateľné perspektívy.
Keď sa apoštoli pýtali, čo do-
stanú za to, že nasledovali Ježi-
ša, odpoveď znela, že v tomto
živote stonásobne viac a po smrti
večný život. To je odmena za to,
že človek nezahodil ponúkané
možnosti a zostal verný svojmu
poslaniu.

V živote sú aspoň dve dôle-
žité skutočnosti: začiatok a ko-
niec. Obidve berme veľmi váž-
ne. Žijeme iba jeden život, iný
sa nám neponúkne na opravu.
Prežívajme pekné začiatky, aby
sme nemali smutné konce. Žime
v spojení s Bohom a ľuďmi čas-
nosť, aby sme nežili bez Boha
večnosť. Nech orodujú za nás tí,
ktorí to dokázali.

Anton Oparty

Dva konce života

Mesiac november nás pozýva zastaviť sa a v tichu
cintorína venovať krátku modlitbu našim drahým zosnu-
lým. Zároveň nám dáva priestor uvažovať o jednom
z dvanástich článkov viery.

Po slovách „verím v svätú Cirkev katolícku“ sa ďalej
modlíme „verím v spoločenstvo svätých“. Tento článok
viery určitým spôsobom vysvetľuje predchádzajúci. Veď
čo iné je Cirkev, ak nie spoločenstvo svätých?! A keďže
všetci veriaci sú jedno telo, dobro jedného sa odovzdáva
druhému.

Kým teda nepríde Pán Ježiš vo svojej sláve, niektorí
z jeho učeníkov putujú na zemi, iní po skončení života sa
očisťujú, ďalší zasa sú už oslávení a vidia Boha z tváre do
tváre. Podľa stálej viery Cirkvi spojenie medzi jednotlivý-
mi spoločenstvami vôbec nie je prerušené, ale sa naďalej
upevňuje výmenou duchovných dobier.

Tak tí, čo sú už v nebi, vzhľadom na svoje dôvernejšie
spojenie s Kristom, väčšmi posilňujú putujúcu Cirkev vo
svätosti neprestajným orodovaním za nás u Otca a putu-
júca Cirkev od prvotných čias kresťanstva prináša obety a
prosby za Cirkev trpiacu. Lebo ako bratská starostlivosť
oslávenej Cirkvi nám veľmi pomáha v našej slabosti,
prosby putujúcej Cirkvi pomáhajú dušiam v očistci získať

slávu neba. Takto, spojení medzi sebou vo vzájomnej
láske a spoločnej oslave najsvätejšej Trojice, napĺňame
najvlastnejšie poslanie Cirkvi.

Pochopme toto spoločenstvo celého tajomného tela
Ježiša Krista a čo najlepšie využime tento novembrový
čas k bratskej službe našim zomrelým. Zvlášť k tomu
pozývam deti a mládež!

Na záver chcem pripomenúť podmienky, ktoré musíme
splniť, aby sme od 1. do 8. novembra získali úplné odpust-
ky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci:
– nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku alebo cintorín
– pomodliť sa Modlitbu Pána (Otčenáš) a urobiť vyzna-

nie viery (Verím v Boha)
– krátko predtým alebo potom prijať sviatosť zmierenia
– najlepšie v ten istý deň prijať Najsvätejšiu Sviatosť

Oltárnu
– pomodliť sa modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí

Otčenáš, Zdravas´ a Sláva)
– a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všedné-

mu.

Tieto odpustky možno získať raz denne.

Peter Dobrovič, správca farnosti

„Spoločenstvo svätých“

Obec Oravská Lesná sa v tomto roku rozhodla
oceniť občanov za dlhoročnú činnosť, ktorou sa vý-
znamným spôsobom zaslúžili o rozvoj našej obce. Uzne-
sením Obecného zastupiteľstva v Oravskej Lesnej dňa
18. mája 2018 na základe návrhu poslancov si cenu
obce prevzali 6 laureáti:

Agáta Terešová – za mimoriadne zásluhy rozvoja obce,
za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti vzdelávania pre
obec a občanov Oravskej Lesnej.

Ladislav Murín – za mimoriadne zásluhy rozvoja obce
v oblasti dobrovoľnej ochrany pred požiarmi pre obec
a občanov Oravskej Lesnej.

Angela Demková – za mimoriadne zásluhy rozvoja obce,
za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti zdravotníctva
pre obec a občanov Oravskej Lesnej.

MUDr. Rudolf Rechtorík – za mimoriadne zásluhy roz-
voja obce, za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti zdra-
votníctva pre obec a občanov Oravskej Lesnej.

Mgr. Emília Chvojková – za mimoriadne zásluhy rozvo-
ja obce, za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva
a práce so seniormi v obci Oravská Lesná.

Ing. Martin Murín – za mimoriadne zásluhy rozvoja
obce v oblasti športu pre obec a občanov Oravskej Lesnej.

Obec udeľovala ocenenia

Cenu obce a Čestné občianstvo obce doposiaľ dostali:
Vdp. farár Mgr. Jozef Trstenský

1999 – Čestné občianstvo obce
Viktor Chudoba 2000 – Cena obce
Anna Chromeková 2001 – Cena obce
Angela Brňáková 2001 – Cena obce
František Poleč 2001 – Cena obce
František Tisoň 2001 – Cena obce
Miroslav Briš 2001 – Cena obce
Ján Podstavek 2003 – Cena obce
Mgr. Anna Rechtoríková 2007 – Cena obce
Vdp. farár Štefan Mnoheľ  Čestné občianstvo – in memo-

riam – 2001

Anna Pojezdalová, matrikárka
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Očami starostu

Vážení Oravskolesňania,

dovoľte mi, opätovne sa Vám priho-
voriť ako starosta obce. V predchá-
dzajúcich vy-
daniach Les-
nianskych no-
vín som sa Vás
snažil infor-
movať o aktu-
álnom dianí
v našej obci.
Z a m e r i a v a l
som sa na všet-
ky významné
investičné aktivity či iné dôležité
udalosti v našej obci. Sme na konci
volebného obdobia 2015-2018. Pre
mňa osobne to bolo dôležité obdo-
bie vývoja našej obce. Vďaka výbor-
nej spolupráci s poslancami obecné-

ho zastupiteľstva sa nám v obci po-
darilo zrealizovať množstvo význam-
ných a zaujímavých aktivít či rôz-
nych investícií. Aktuálne prebieha
úplná obnova budovy materskej ško-
ly, ktorá by sa mala ukončiť do kon-
ca roka 2018. Dotknutým je každý
priestor tejto budovy a teším sa, že
nám po ukončení rekonštrukcie bude
slúžiť pre radosť našich detičiek.
Týchto bude možné umiestniť o 50
viac. Som rád, že sa nám všetky in-
vestičné akcie v obci podarilo reali-
zovať za pomoci rôznych nenávrat-
ných finančných príspevkov z Eu-
rópskej únie a vlastných finančných
zdrojov obce, bez čerpania úveru.

Veľa práce je za nami. Pre ďalší
rozvoj našej obce máme naplánova-
né množstvo veľkých a finančne ná-

ročných projektov. Medzi tie naj-
významnejšie patrí dokončenie bu-
dovania chodníka v smere na Jase-
novskú a Pribišskú, úplná rekon-
štrukcia budovy zdravotného stre-
diska vrátane vytvorenia nových
ambulancií, ako je gynekológia, re-
habilitácia či vybudovanie nového
centra pre našich seniorov, ktoré bude
bezbariérové vďaka novému výťahu,
vybudovanie plnohodnotného zber-
ného dvora aj s komunálnou techni-
kou, dodanie kompostérov na spra-
covanie zeleného odpadu do každej
domácnosti, vybudovanie detských
jaslí v areáli materskej školy, od-
vodnenie budovy základnej školy a
materskej škôlky a vybudovanie par-
kovacích miest v okolí novej telo-
cvične, zriadenie denného stacioná-
ru pre našich seniorov, rozšírenie sály

kultúrneho domu, vybudovanie in-
formačného centra v centre našej
obce a to všetko v hodnote dotácií zo
strany EÚ vo výške 3,7 MILIÓNA
EUR. Stále čakáme na uvoľnenie
schválených finančných prostriedkov
zo strany EÚ na vybudovanie kana-
lizácie s vlastnou čistiarňou odpado-
vých vôd za 8,6 MILIÓNA EUR,
ktorá bude vo vlastníctve našej obce.

Milí Oravskolesňania, 10. no-
vembra sa konajú komunálne voľby
na starostu obce a poslancov obec-
ného zastupiteľstva. Každý z nás by
mal využiť svoje hlasovacie právo,
ktoré mu dáva Ústava SR. O tom,
kto bude našu obec zastupovať v bu-
dúcom volebnom období, rozhodne-
te svojím hlasom VY.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecného zastupiteľstva (OZ)
schvaľuje
program rokovania

OZ schvaľuje
zmenu a doplnenie programu, kde za
bod č. 5 sa doplňuje bod č. 6 – Prero-
kovanie zmeny rozpočtu obce a in-
formácie o plnení rozpočtu obce
k 30.06.2018. Nasledujúce body sa
prečíslujú podľa poradia.

OZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o
kontrole plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva obce Oravská Lesná

OZ berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2018 vyko-
nanú rozpočtovým opatrením staros-
tu obce č. 3. podľa §14 ods. 2 písm.
b/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrét-
ne povolený presun medzi položka-
mi a navýšenie príjmov a výdavkov
upravené 30.06.2018

OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu č.7 na rok 2018 vy-
konanú rozpočtovým opatrením pod-
ľa §14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/
2004 Z. z., konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov

OZ berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce a plnenie roz-
počtu Základnej školy s materskou
školou Oravská Lesná 299
k 30.6.2018

OZ schvaľuje
vyasfaltovanie časti obecnej cesty
par. číslo 10092/5 z rozpočtovej ka-
pitoly 04 510 budovanie miestnych
komunikácií a chodníkov v celkovej
sume do 1 900 EUR s DPH.

OZ schvaľuje
A/ Na základe statického posudku,

zákazkové číslo: 18 050 zo dňa
15.08.2018 dispozičnú zmenu v
nájomných priestoroch lekárne,
budova súp. č. 300, a to odstrá-
nenie nenosnej priečky medzi
chodbou a skladom, ktorá má len
rozdeľovaciu funkciu

B/ nájomnú zmluvu medzi prenají-
mateľom Obec Oravská Lesná so
sídlom: súp. číslom. 291, 029 57
Oravská Lesná, IČO: 00314722,
DIČ: 2020561774 a nájomcom
Zelená lekáreň, PharmDr. Hele-
na Harmatová so sídlom: súp. čís-
lo: 300, 029 57 Oravská Lesná,
IČO: 30232783, DIČ:
1021474553 od 1.10.2018 na
dobu neurčitú. Predmetom zmlu-
vy je nájom časti nebytových
priestorov v budove súp. číslo
300 – uhoľňa a vodáreň v celko-
vej výmere 40 m2.

OZ schvaľuje
A/ že v zmysle ust. § 166 zákona č.

180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpi-
sov, bude počet poslancov Obec-
ného zastupiteľstva v obci Orav-
ská Lesná vo volebnom období
2019-2022 v celkovom počte 11,
budú sa voliť v jednom volebnom
obvode utvorenom pre celú obec
Oravská Lesná a v dvoch okrs-
koch-

B/ Obecné zastupiteľstvo v Oravskej
Lesnej určuje rozsah výkonu
funkcie starostu obce Oravská

Lesná pre funkčné obdobie v ro-
koch 2019 až 2022 tak, že bude
vykonávaný v celom rozsahu.

OZ schvaľuje
 podanie žiadosti do prvého kola hod-
notenia- projektový zámer v rámci
výzvy na predkladanie projektových
zámerov na podporu o rozvoj slu-
žieb starostlivosti o deti do 3 rokov
veku dieťaťa na komunitnej úrovni,
prioritná os 2 – Ľahší prístup k efek-
tívnym a kvalitnejším verejným služ-
bám, kód výzvy IROP-PO2-SC211-
PZ-2018-7
OZ schvaľuje
nájomnú zmluvu, ktorej predmetom
je prenájom obecného bytu č. 1 v
bytovke č. 1094 medzi obcou Orav-
ská Lesná a nájomníkom Anna Kur-
tulíková a taktiež nájomnú zmluvu,
ktorej predmetom je prenájom obec-
ného bytu č. 10 v bytovke č. 1137
medzi obcou Oravská Lesná a ná-
jomníkom Martin Hablák.
OZ schvaľuje
zvolanie pracovného stretnutia za
účelom vysporiadanie majetkovo-
právnych vzťahov na ceste okolo
pána Rudolfa Vrábľa do 15.9.2018.
OZ berie na vedomie
Žiadosť pána Ľudovíta Úradníka
a Janky Úradnikovej, túto zaraďuje
do zoznamu žiadostí s tým, že bude
riešená podľa finančných možností
rozpočtu obce po ukončení a zapísa-
ní ROEP v katastrálnom území Orav-
ská Lesná
OZ odporúča
Žiadosť pani Jožky Olbertovej adre-
sovať na Žilinsky samosprávny kraj,
keďže pozemok popri ceste II/520 je
v jeho vlastníctve a správe.
JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16. 8. 2018

Pozvánka na
ADVENTNÝ KONCERT

V súvislosti so začiatkom ad-
ventného obdobia sa prvú ad-
ventnú nedeľu, t.j. 2. decembra,
už tradične, a to po 4-krát usku-
toční „Rozsvecovanie adventné-
ho venca“ v centre obce. Pri tejto
príležitosti, hneď po rozsvietení,
sa vo farskom kostole sv. Anny
uskutoční adventný koncert.

Koncertom spolu s hovoreným
sprievodným slovom nás poctí ne-
vidiaci spevák Marián Bango so
svojou rovnako nevidiacou
manželkou Alexandrou.

Na toto podujatie sme všetci
vítaní.

Pozvánka na
VIANOČNÉ TRHY
S radosťou vám oznamujeme,

že aj tento rok sa v sobotu
8. decembra 2018 budú v našej

obci konať vianočné trhy.
Remeselníci, ktorí majú záujem
o predaj svojich výrobkov, nech

sa prihlásia u pani Vlasty
Večerekovej na tel. čísle:

0908 220 505 alebo na mail:
vlastavecerekova@post.sk.

Keďže je kapacita KD
obmedzená, prosíme nahláste sa

do 25.11.2018. Rovnako do
tohto dátumu, sa môžete na pani
Večerekovú obracať s akýmkoľ-

vek dobrým podnetom
k príjemnému spestreniu

vianočných trhov.
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Rastislav Zanovit
1.) Za podstatné po-

važujem, že zmenou ve-
denia sa nastavila nová
vízia smerovania kra-
ja. Predsa, predchá-
dzajúci manažment sa
už zdal ťarbavý a opot-
rebovaný snažiaci sa
sanovať svoje vlastné
pozície. Úrad je viac
otvorený občanovi, a to
je podľa mňa veľmi dôležité.

2.) Rozostavanú nemocnicu vnímam ako
taký "čierny fľak". Vnímam ju však aj ako od-
kaz predchádzajúcich generácii, že po niečom
túžili. Veď urobili na ten účel dokonca finančnú
zbierku. Je našou povinnosťou pokračovať
v ich úsilí a snahe dokončovať rozostavanú
časť Oravskej polikliniky. Tento rok sme otvá-
rali druhé poschodie. Snažíme sa využiť európ-
ske peniaze na dokončenie tretieho poschodia,
čo by bez aktívnej účasti ochotných poskytova-
teľov primárnej zdravotnej starostlivosti nebo-
lo možné. Verím, že aj týmto krokom sa zlepšia
služby občanom okresu.

3.) Každý, kto pracuje s ľuďmi, a úradníci
nimi sú, by mal vnímať tú svoju prácu ako
službu. Mám taký pocit, že tento duch služby
tam chýba, ale chýba aj inde. Týka sa to spo-
ločnosti ako takej. A tiež si myslím, že odmena
by mala byť odrazom výkonnosti zamestnanca.
Aby sa nestávalo, že zamestnanci chodia do
roboty, ale kvôli nízkemu platu robia počas
pracovnej doby iné aktivity, z ktorých majú
finančný príjem. Myslím si, že vedenie o tom
vie, ja ako poslanec to môžem len podporiť.

Igor Janckulík
1.) Začiatkom de-

cembra 2017 sa ujalo
svojich mandátov nové
vedenie a poslanci za-
stupiteľstva ŽSK. Dá
sa diskutovať o tom, či
je necelý rok málo ale-
bo veľa, aby bolo vid-
no všetky zmeny a pro-

jekty, ktoré sa podarilo novému vedeniu roz-
behnúť. Župa okrem toho, že pracuje na nových
projektoch a úlohách, musí, samozrejme, po-
kračovať aj v zazmluvnených a už začatých
projektoch po bývalom vedení.

Keďže som sa po posledných voľbách stal
podpredsedom ŽSK pre oblasť dopravy, preto
začnem touto témou. Vašich čitateľov bude iste
hlavne zaujímať doprava v oblasti Oravy a va-
šej obce. Určite si dobre pamätáte začiatok
roka 2018, a katastrofálny stav cesty II. triedy
od Zákamenného, ktorá prechádza cez Oravskú
Lesnú, ktorá je v správe VÚC. Na túto cestu
som upozorňoval už od môjho prvého zvolenia
za poslanca ŽSK v roku 2013, ako na snáď
najhoršiu cestu v celom kraji, keď vezme do
úvahy jej význam a dopravnú intenzitu na nej.
Po mojom nástupe do funkcie som pokladal
túto cestu za prioritu a som rád, že sa oprava
zrealizovala. Na župe si uvedomujeme, že ne-
bolo veľmi šťastným riešením, že sa rekonštruk-
cia začala tesne pred zimou, ale tak to bolo
nastavené ešte starým vedením a museli sme
splniť termín dokončenia z projektu, ktorý bol
stanovený na koniec mája 2018. Ak by sme to
nestihli, nesplnili by sme podmienky projektu
a museli by sme vracať financie z eurofondov.

Po nástupe nového vedenia ŽSK sme absol-
vovali desiatky stretnutí so starostom Oravskej
Lesnej, aby sme vyriešili problematickú situá-
ciu s dopravou v obci. Po dohode so starostom
a poslancami obecného zastupiteľstva, ŽSK za-
čal s opravou aj iných ciest v obci, ktoré má
v správe, hoci pôvodne neboli v najbližšom
pláne opráv, ale tiež boli v stave, že ich oprava
bola žiaduca. Aj týmto spôsobom sme chceli
vykompenzovať motoristom a obyvateľom Orav-
skej Lesnej dlhé obmedzenie a diskomfort, kto-
ré spôsobovala spomínaná cesta. Teší ma, že
k dnešnému dňu sú v Oravskej Lesnej vďaka
ŽSK opravené cesty a vymenené zvodidlá.

Okrem Oravskej Lesnej ŽSK realizoval opra-
vy ciest a mostov aj vo viacerých obciach nášho
okresu.

2.) Keďže som aj poslancom Národnej rady
SR, snažím sa prepájať moju agendu na župe
s tou parlamentnou, a naopak. Preto som od
môjho zvolenia za poslanca NR SR presadzoval
začatie výstavby rýchlostnej cesty R3 na Orave.

Čo sa udialo, deje a bude diať v našom kraji

Aj naša obec je súčasťou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý je správcom
ciest II. a III. triedy, viacerých nemocníc, domovov dôchodcov či niekoľkých stredných
škôl. Má rovnako v kompetencii cezhraničnú spoluprácu, rozvoj cestovného ruchu
v našom regióne a množstvo iných aktivít so samosprávou súvisiacich.

O fungovaní, spravovaní a ďalšom rozvoji týkajúcom sa VÚC rozhoduje 57-členné
zastupiteľstvo, z ktorého náš námestovský okres zastupujú 5 poslanci: Igor Janckulík,
ktorý je zároveň podpredsedom ŽSK, Albín Maslaňák, starosta obce Oravské Veselé,
Július Piták, starosta Rabče, Jozef Straka, starosta Lomnej a lekár Rastislav Zanovit.

Na samotné dianie v žilinskej župe sme sa opýtali priamo našich zastupiteľov. Traja
z nich si svoj mandát pri posledných voľbách obhájili, Július Piták a Rastislav Zanovit
pôsobia v tejto funkcii len od decembra minulého roku. Na otázky nám do uzávierky
odpovedali traja poslanci.

1.) Čo dôležitého sa podľa vás udialo v ŽSK počas posledného roka?
2.) Ktoré dôležité veci, týkajúce sa najmä nášho okresu, by sa mali

v najbližšom období realizovať?
3.) Kde vidíte vo fungovaní ŽSK ešte rezervy a čo by ste ešte z vášho

pohľadu chceli zmeniť?

(Pokračovanie na 4. str.)

Komunálne voľby 2018
Opäť nadišiel čas, keď si budeme vyberať z kan-
didátov tých ľudí, ktorí sa budú starať a rozvíjať
našu obec, naše spoločenstvo počas nasledujú-
cich 4 rokov. Využime svoje volebné právo
a 10. novembra spoločne rozhodnime, kto zastúpi
naše hlasy v miestnej samospráve.

ZOZNAM
ZAREGISTROVANÝCH KADIDÁTOV

NA STAROSTU OBCE

Marek Majdiš, JUDr., PhD.,
33 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Viera Mazúrová, Ing.,
57 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

ZOZNAM
ZAREGISTROVANÝCH KADIDÁTOV

NA POSLANCOV DO OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Roland Berlík, 36 r., technik, Most – Híd

Marek Bjalorit, 29 r., šéfkuchár, KDH

Ladislav Briš, 31 r., SMT ENGINEER, KDH

František Brňák, Ing., 58 r., SZČO,
SMER-SD

Jozef Brňák, 58 r., automechanik, nezávislý
kandidát

Dominik Dendis, Mgr., 31 r., IT technik,
SMER-SD

Jozef Fajčák, 67 r., dôchodca, KDH

Mária Hečková, 60 r., agronóm, SMER-SD

Anton Kojda, 44 r., SZČO, KDH

Pavol Kojda, Ing., 33 r., manažér kvality,
SMER-SD

Karol Kolenčík, 68 r., elektrikár, SMER-SD

Miroslav Kolenčík, Ing., 30 r., stavebný
inžinier, SNS

Jozef Murín, RNDr., 54 r., matematik,
Sme rodina-Boris Kollár

Justín Murín, 55 r., invalidný dôchodca,
OĽANO

Marek Noga, 27 r., živnostník,
Vzdor-strana práce

Martin Podstavek, 30 r., vodič MKD,
nezávislý kandidát

Emil Rabčan, 58 r., invalidný dôchodca, KDH

Pavol Rabčan, 35 r., elektrotechnik, SNS

Jozef Rošťák, 42 r., SZČO,
nezávislý kandidát

Martin Srogoň, 41 r., živnostník, KDH

Silvia Srogoňová, 41 r., SZČO, KDH

Ladislav Vengrín, 55 r., SZČO, SMER-SD

Augustín Viater, Ing., 41 r., SZČO, KDH
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V týchto dňoch sú už všetky fázy verejného obsta-
rávania na zhotoviteľa úseku Tvrdošín – Nižná
ukončené a posudzuje sa víťazný uchádzač. Do
konca tohto roka by malo dôjsť k odovzdaniu
staveniska zhotoviteľovi, čo je vlastne oficiálny
začiatok výstavby. Verím, že zlepšenie infraštruk-
túry v tomto regióne prinesie väčšiu bezpečnosť
a komfort dopravy, ale aj pracovné miesta nielen
počas výstavby, ale aj po odovzdaní tejto cesty do
užívania.

Čitateľom ďalej môžem oznámiť, že koncom
októbra Slovenská správa ciest začne s rekon-
štrukciou ciest I. triedy: Hruštín – Babín v dĺžke
1200 m, Babín prieťah v dĺžke 1410 m, Ťapešovo
– Oravská Jasenica v dĺžke 1570 m. Tieto opravy
budú v celkovej hodnote 599 tis. EUR.

Finišujeme tiež s prípravou nových parkova-
cích miest pred Oravskou poliklinikou v Námes-
tove, kde vznikne vyše 50 nových parkovacích
miest. Máme prísľub nových lekárov do poliklini-
ky, pribudnúť by mal nový očný doktor a od no-
vembra doktorka algeziologička, ktorá sa špecia-
lizuje na liečbu chronickej bolesti. Pripravuje sa
tiež nové rehabilitačné oddelenie a plánuje sa
dobudovať ďalšie 3. poschodie polikliniky.

Čo sa týka sociálnych služieb, pripravuje sa
projektová dokumentácia na opravu a rekonštruk-
ciu striech v Domove sociálnych služieb a zaria-
dení pre seniorov vo vašej obci. S ministerstvom
vnútra rokujeme o vybudovaní moderného klient-
skeho centra štátnej správy v Námestove z budovy
starej polikliniky. Plánujeme obnoviť a revitalizo-
vať Slanický ostrov umenia.

3.) Je stále veľa vecí, ktoré by sa dali zlepšo-
vať a je pred nami ešte veľa práce. Často sa
stretávam s názorom „kde sme boli doteraz“, ale
niektoré dlhodobo zanedbávané problémy sa ne-
dajú vyriešiť šmahom zázračného prútika. Treba
si uvedomiť, že napríklad v oblasti dopravy spra-
vuje ŽSK vyše 1400 km ciest II. a III. triedy
a takmer 800 mostov. To už nehovorím o stred-
ných školách, sociálnych zariadeniach, kultúrnych
inštitúciách a nemocniciach.

Albín Maslaňák
1.) Ak by sme mali hodnotiť dianie na VÚC za

posledný rok, tak by to boli v prvom rade vlaňaj-
šie voľby a zmena na
poste župana. Bola zvo-
lená nová županka, a to
hneď v prvom kole, čo
jasne ukázalo, že voliči
chceli zmenu. Následne
na to boli vytvorené
nové kluby, nové komi-
sie a tiež došlo k čias-
točným personálnym
výmenám v úrade, boli

zvolení štyria podpredsedovia a nastúpil nový ria-
diteľ úradu.

Ja ako poslanec pracujem v rámci zastupiteľ-
stva v Komisií dopravy, som členom Rady školy
na SOU v Námestove a členom rady školy na
Gymnáziu. Taktiež som členom výboru pre otázky
zamestnanosti pri ÚPSVR v Námestove.

Čo sa udialo, deje a bude diať v našom kraji (Dokončenie z 3. str.)

2.) Jedná z podstatných vecí, ktorá sa momen-
tálne na VÚC robí a týka sa celého ŽSK, je tvorba
a následné schválenie rozpočtu ŽSK. Tu by sme
chceli za oravský región predložiť návrhy vo
všetkých oblastiach, ktoré spadajú do kompeten-
cie VÚC, ako sú: školstvo, zdravotníctvo, dopra-
va a sociálne služby. Osobne som navrhol, aby sa
do rozpočtu zahrnuli prestavby a rekonštrukcie
časti budov SOŠ Námestovo, ale tiež nutné fi-
nančné potreby ostatných škôl. Chceli by sme,
aby viac peňazí išlo do Domovov sociálnych slu-
žieb, aby sa pokračovalo v rekonštrukcií a opra-
vách ciest II. a III. triedy a mostov v regióne
Námestovo. Tiež nechceme zabudnúť ani na Ná-
mestovskú polikliniku. Verím, že sa nám spoločne
podarí presadiť do rozpočtu čo najviac financií,
ktoré pomôžu nášmu regiónu.

3.) Ak máme na mysli fungovanie úradu ŽSK,
tak je výlučne v kompetencií vedenia župy a žu-
panka má právo výberu a spolupráce s ľuďmi,
ktorým dôveruje. Verím, že aj vo výbere kandidá-
tov na jednotlivé posty to boli správne rozhodnu-
tia. Ak sa pozrieme na fungovanie župy v kontexte
celého ŽSK, tak tam je to trochu zložitejšie, preto-
že zastupiteľstvo tvorí 57 poslancov, sú tam zastú-
pené všetky regióny a každý z poslancov chce čo
najviac pre svoj región. Z môjho pohľadu, ak by
som mal porovnávať minulé a terajšie volebné
obdobie, tak si myslím, že zasadnutia zastupiteľ-
stva sú pomerne pokojné, korektné a hlavne vec-
né. Pokiaľ niečo funguje dobre, netreba nič meniť
nasilu.

Za LN spracoval Jozef Rošťák

Drahí veriaci,
verím, že nielen mňa napĺňa veľká radosť

a vďačnosť pri pohľade na náš farský kostol.
Na začiatku kalendárneho roka sme napláno-

vali obnovu náteru a výmenu poškodených šin-
dľov strechy na našom farskom kostole a s túžbou
sme očakávali letné mesiace, v ktorých sa práce
mali uskutočniť. Ako iné mnohé dobré diela, ani
toto naše sa nezaobišlo bez problémov a ťažkostí.
Najprv sme museli čakať na odvážnych a pracovi-
tých natieračov. Prišli k nám až po niekoľkých
týždňoch po skončení prác v zahraničí. Boli sme
však trpezliví. Pán Boh odmenil našu trpezlivosť
a spoľahlivým robotníkom doprial aj ideálne po-
časie. Iste je to zásluha a orodovanie našej pat-
rónky sv. Anny, ktorej slávnosť sme v tom čase
slávili. Spolu so sv. Annou sme aj my denne vy-
prosovali mládencom Božie požehnanie a ochra-
nu, ktorú potrebovali každý deň, veď pracovali
v ťažkých podmienkach – vo veľkej výške a na
lanách. Našu radosť a ich nadšenie však preveril
jeden incident. Chlapci v jeden deň zistili, že im
ktosi manipuloval s lanami, ba dokonca si veľkú
časť lana, ktorým sa istili, odrezal. Vďaka Bohu,
že sa nikomu nič zlého nestalo! (Pri tejto príleži-
tosti by som rád podotkol, že kostol je nás všetkých.
Je teda na mieste, že sa všetci máme zaujímať
o to, čo sa v ňom a v jeho okolí deje, nielen pán
farár, či pán kostolník. Ak sme teda svedkami
nejakej neprávosti, treba sa hneď ozvať, napome-
núť a nezakrývať si oči.)

S Božou pomocou sa náter strechy a výmena
poškodených šindľov zdarne dokončili. Dnes sa
môžeme tešiť kráse nášho farského kostola i obdi-
vu mnohých návštevníkov a turistov zo Slovenska
či zahraničia.

Strecha kostola dostala nový náter

Všetkým vám vyjadrujem moju vďaku aj za
vašu štedrosť, ktorou ste prispeli k obnove nášho
farského kostola. Nech vás Pán bohato odmení
svojou milosťou a požehnaním!

Peter Dobrovič, správca farnosti
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Správičky zo základnej školičky

Po dvojmesačnej veľkej prestávke sa
3. septembra opäť otvorili školské brány
a odštartoval školský rok 2018/2019. Ten
náš sme začali slávnostnou svätou omšou.
Po nej sme sa stretli na školskom dvore,
kde sa nám prihovoril pán starosta a pán
riaditeľ. Po organizačných pokynoch do
školských lavíc zasadlo 48 prvákov, 47 dru-
hákov, po 50 tretiakov a štvrtákov, 39 pia-
takov, 47 šiestakov, 60 siedmakov, 52 ôs-
makov a 44 deviatakov. Spolu teda 437
žiakov. Nakoľko budova materskej školy je
v rekonštrukcii, o školské priestory sa delí-
me aj so škôlkarmi, ktorých je 105. To už je
veru riadna hŕba detí.

Jesenné počasie nám prialo, tak sme to
využili na aktivity v prírode. Prvostupniari
si zlepšovali svoju kondičku a zdravie tra-
dičným jesenným Behom zdravia. Na veľ-
kom futbalovom ihrisku si prváci a druháci
odbehli jedno kolo okolo ihriska. Tretiaci
a štvrtáci zvládli kolá dve. Po príchode na
školský dvor sme pokračovali v súťažiach
o najrýchlejšieho jedáka jabĺčok a najdlh-
šiu jablkovú šupku. Odmenou pre víťazov
i ostatných boli chutné jablká. Na záver
sme ozdobili stromček papierovými jabĺč-
kami (pripravenými vopred) a tento strom
nám krášli vchod do školy.

Druhý stupeň sa zameral v rámci účelo-
vých cvičení nielen na zlepšovanie svojej
kondičky, ale aj spoznávanie krásy našej
oravskej prírody. Piataci a šiestaci hľadali
v našej obci zimnú dolinu. Boli úspešní
a dolinu našli. Siedmaci sa snažili zdolať
Jánošíkove diery. Ôsmaci a deviataci obdi-
vovali krásu Roháčskych plies.

V športovaní pokračujeme ďalej. Na ho-
dinách telesnej výchovy sa tešíme z novej
telocvične a usilovne v nej cvičíme. Prváci
sú opäť zapojení do celoslovenského pro-
jektu Testovanie pohybových predpokla-
dov, ktorý organizuje Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu spolu s Ná-
rodným športovým centrom, Slovenským
olympijským výborom a Slovenským pa-
ralympijským výborom. 25. októbra strá-
vili prváci dopoludnie v telocvični a paso-
vali sa s deviatimi cvikmi: kotúľanie troch
lôpt, hĺbka predklonu, opakovaná zostava
s tyčou, skok do diaľky z miesta, výdrž v
zhybe nadhmatom, sed/ľah, viacstupňový
vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov,
vlajková naháňačka a člnkový beh 4 x 10
metrov. Žiaci všetko hravo zvládli, nikto sa
nevzdal a nikomu neubudlo z energie.

Aj krúžková činnosť zameraná na šport
je v tomto roku bohatá. Žiaci sa môžu ve-
novať futbalu, hokeju, volejbalu aj gym-
nastike.

Prváčikovia majú za sebou prvé dva
mesiace školského života. Aby sa stali riad-
nymi členmi našej školskej rodiny, poduja-
li sa štvrtáci pasovať ich do stavu školské-
ho. V utorok, 23. októbra sa telocvičňa
premenila na les plný zvieratiek. Prváci
spolu so Zajkom prekonávali rôzne lesné

prekážky – preskakovali potok, veľké kamene a
popadané stromy, zdolávali úzke lavičky cez po-
tok, triafali šišky do koša a na záver pomohli
Zajkovi vyriešiť hádanky. Splnením všetkých úloh
sa prváci začlenili medzi našich žiackych členov
školskej rodiny.

V októbri do našej školy zavítala milá náv-
števa. V rámci svojej pracovnej cesty na Orave
medzi nás zavítala ministerka školstva vedy, vý-
skumu a športu pani Martina Lubyová a posla-
nec Národnej rady pán Tibor Bernaťák. Aj keď sa
návšteva konala v piatok popoludní, v telocvični
na pani ministerku čakali nielen členovia folklór-
neho súboru a gymnastky s krátkym programom,
ale aj množstvo školákov. Po programe a prího-
vore pani ministerky sme mali možnosť spoločne
sa odfotiť. Pani ministerka si pozrela školu a
prijala pozvanie na malé občerstvenie spojené s
diskusiou s učiteľmi.

Máme za sebou dva školské mesiace. Nás
čakajú povinnosti žiakov – učiť sa, učiť sa, učiť
sa. Aby učenie nebolo len mučenie, tešíme sa na
spestrenie školských dní tradičnými i novými
aktivitami a akciami. Ale o tom nabudúce...

Zuzana Brňáková

Naša škola v hodnotení
dosiahla úspech

Podľa informácií zverejnených inštitútom INE-
KO sa ZŠ s MŠ v Oravskej Lesnej v rebríčku hodno-
tenia úspešnosti škôl za rok 2016/2017 v celom Ži-
linskom kraji umiestnila na peknom 19. mieste.
Z celkového množstva hodnotených škôl, nás na Ora-
ve predbehlo iba Zákamenné, ktoré v rebríčku obsa-
dilo 5. priečku. V Žilinskom kraji hodnotil inštitút
celkom 197 škôl. „Za toto umiestnenie by som chcel
poďakovať hlavne pedagógom a žiakom,“ povedal na
schôdzi ZRPŠ riaditeľ školy Miroslav Kvak.

Samotné hodnotenie vychádzalo z viacerých fak-
torov, ako sú úspechy pri celoštátnych testovaniach,
úspechy žiakov na predmetových olympiádach a sú-
ťažiach, výsledkov hodnotenia Štátnej školskej in-
špekcie, kvalifikácie pedagógov, ale napríklad aj
z toho, či školy navštevujú aj žiaci zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, alebo so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami.

Jozef Rošťák
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V piatok 12.októbra zavítala do ZŠ s MŠ
v Oravskej Lesnej ministerka školstva, vedy, vý-
skumu a športu Martina Lubyová.

Po úvodnom privítaní učiteľským zborom
a žiakmi základnej  školy, sa ministerka bližšie
zoznámila s priestormi ZŠ. Prezrela si novovybu-
dovanú telocvičňu a ostatné úspešné projekty rea-
lizované s podporou ministerstva školstva. Rov-
nako ju zaujala aj komplexná rekonštrukcia bu-
dovy materskej škôlky. S pedagógmi a zástupca-
mi zriaďovateľa diskutovala o ďalších potrebách
technického vybavenia školy, ale aj o pripomien-
kach k vyučovaciemu procesu. Pani ministerka
neobišla ani miestne športoviská. Spolu so zá-
stupcami miestnej Telovýchovnej jednoty sa roz-
právala o možnej pomoci ohľadom multifunkč-
nosti zimného štadióna. Zvažuje sa položenie
umelej trávy, pre využitie štadióna aj na letné
športy.

Jozef Rošťák

Ministerka školstva navštívila Oravskú Lesnú

...a hneď na začiatku sa núka odpoveď...
„tak ako každý rok.“ Ibaže tento začiatok škol-
ského roka bol pre škôlkarov a celý kolektív pe-
dagogických aj nepedagogických pracovníkov MŠ
predsa v niečom odlišný od predchádzajúcich.
Kvôli komplexnej rekonštrukcii budovy mater-
skej školy škôlkari začali školský rok v náhrad-
ných priestoroch v budove základnej školy.

Už čiastočne v mesiaci júl a august sa začali
pripravovať náhradné priestory pre 5 tried škôlka-
rov v celkovom počte 105 detí. Niektoré triedy
boli zriadené v novom objekte telocvične. Tam
boli umiestnené deti od 3 do 5 rokov v triedach
Lienky a Motýliky. Predškoláci a niekoľko päť
ročných detí s názvom triedy Vtáčatká využíva
priestory bývalej prváckej triedy a triedy Včielky
na poschodí. Samostatná trieda Margarétky má
15 predškolákov a spolu so zástupkyňou pre MŠ
sa nachádza v priestoroch bývalého školského
bytu. Pedagogický kolektív tvorí 8 učiteliek, ne-
pedagogický kolektív tvoria 3 kuchárky a 2 upra-
tovačky.

V septembri boli príchody detí ráno sprevá-
dzané plačom a krikom, ktorý bolo počuť nielen

v šatni, triedach, ale aj je-
dálni, na chodbách
a v iných priestoroch ZŠ.
Postupne sa deti adapto-
vali na nové prostredie,
ubudlo aj plaču a kriku,
a možno aj usmiate sep-
tembrové slniečko, ktoré
nás každý deň volá von do
jesennej prírody, prispie-
va k lepšej adaptácii.Ako
plynie deň za dňom, zvy-
káme si aj na školskú je-
dáleň,vylepšujeme organi-
záciu detí pri používaní
malého počtu WC a umý-
vadiel. A hoci sme si trie-
dy zariadili hračkami,
škôlkarským nábytkom,

Ako sme začali nový školský rok...

prispôsobili deťom a ich potrebám, nie je to to
pravé orechové, ale teší nás každodenný pohľad
na budovu MŠ a postupujúce rekonštrukčné práce
v nej.

Výchovno-vzdelávací proces bol v septembri
zameraný na spoznávanie kamarátov, prostredia
aj najbližšieho okolia. Na vychádzkach sme na-
zbierali prírodniny a v rámci tvorivej aktivity
„S Jesienkou“ sme si urobili jesennú výzdobu.
V októbri sme potešili aj našich starkých v Do-
move dôchodcov nielen vystúpením našich detí,
ale aj darčekom, tentoraz jesennou kytičkou. Te-
šíme sa aj na športové aktivity v novej telocvični,
ktoré začneme realizovať už po jesenných prázd-
ninách a práve v pondelok 5. novembra tam bude-
me oslavovať už po štvrtý krát „Deň materských
škôl“. Prajeme všetkým deťom pekné jesenné
prázdniny.

Kolektív MŠ Or. Lesná
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Už tradične sa počas letných prázdnin v našej
obci organizuje detský eRko tábor. Tento rok ne-
bol výnimkou, a tak sa 9. júla vydalo 70 detí spolu
s 15 animátormi do Ústia nad Priehradou prežiť
nezabudnuteľný týždeň. V odľahlom a pokojnom
prostredí oravskej prírody sme objavovali tajom-
stvá i krásu stvorenstva, ale aj samotného Tvorcu
– ústredným motívom tábora bolo totiž stvorenie
sveta.

Aby sme sa mohli starať o celé dielo stvorenia,
rozdelili sme sa do šiestich skupín: o svetlo dbali
elektrikári, námorníci brázdili oceány, záhradníci
sadili a pestovali rastliny, slnko a hviezdy skúma-
li astronauti, farmári strážili zvieratá a ľuďom
pomáhali lekári. Každá skupina si vyrobila svoju
vlajku a vymyslela vlastný pokrik, spolu sme sa
naučili táborovú hymnu.

Bohatý program nám spestrili páni policajti,
ktorí nám porozprávali o zodpovednosti v cestnej
premávke, ukázali zblízka policajné auto a v akcii
sme videli aj policajného psa. V programe nesme-
la chýbať stopovačka, pri ktorej deti preukázali
vynaliezavosť, odvahu a zmysel pre spoluprácu.

Počas tvorivých dielní
sme vyrábali hviezdy,
zvieratá, kontinenty či
rybársku sieť, a postup-
ne sme ich pridávali na
veľkú maketu našej
Zeme.

Pri ranných a večer-
ných modlitbách sme
stíšení ďakovali Pánu
Bohu za všetky dobro-
denia, a tiež Ho prosili
o pomoc a ochranu do
ďalších dní. Veľkou mi-
losťou boli aj tri sväté
omše, ktorých sme sa v
priebehu týždňa zúčast-
nili.

V posledný večer
nechýbala toľko očaká-
vaná diskotéka
a program vyvrcholil
v sobotu záverečným

vyhodnotením súťaží a ocenením všetkých zú-
častnených.

Spolu sme prežili výnimočný týždeň, plný
hier, tanca, športových či iných aktivít. Chceme
aj touto cestou veľmi pochváliť všetky zúčastnené
deti. Ich dobrosrdečnosť, bezprostrednosť, súťaži-
vosť a naozaj slušné správanie boli pre nás, ani-
mátorov, veľkým povzbudením. Aj s odstupom
času vnímame, že čas a úsilie vložené do organi-
zácie tábora má zmysel a mnohonásobne sa nám
vrátilo. Ďakujeme nášmu pánovi farárovi, pánovi
starostovi i všetkým, ktorí nás podporujú.

Milí rodičia, aj vám ďakujeme za duchovnú či
materiálnu pomoc, ale najmä za prejavenú dôve-
ru. Vážime si ju a je pre nás záväzkom a zodpo-
vednosťou. Veríme, že z tohtoročného tábora sa
deti vrátili šťastné a s vedomím, že každý z nás je
„stvorený pre lásku.“

eRko animátori

eRko tábor 2018
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Cez letné obdobie naši členovia často suplujú
rodičov, keď deti nenavštevujú škôlky a školy. Aj
napriek tomu sme sa občas stretávali.

Pred odpustom, ako každý rok, sme sa stretli
s vozíčkarmi z domova dôchodcov, s ktorými sme
strávili nedeľné popoludnie pri opekačke. Pri har-
monike, speve a spoločnom spomínaní, nám pre-
šiel čas ako voda.

Popri ďalšej akcii v Novej rieke sme navštívili
našich spolučlenov Jaroslava a Augustínku Vráb-
ľových. Pri pečení zemiakov, domácom masle
a mlieku sme oslávili 50. výročie sobáša našich
členov a iné životné jubileá.

Naše družstvo sa zúčastnilo aj súťaže vo vare-
ní guľáša v Zborove nad Bystricou. V septembri
sme boli dvakrát v termálnom kúpalisku v Oravi-
ciach a začiatkom októbra aj dvakrát na týžden-
nom pobyte v Sklených Tepliciach. Vyzývame aj

Z nášho Seniorklubu

Pomaly nadchádza čas
zimného obdobia,
s čím býva spojený aj
zvýšený výskyt chríp-
kových ochorení. V sú-
vislosti s tým vám vše-
obecná lekárka MUDr.
Gabriela Jatyelová
dáva do pozornosti
možnosť zaočkovať sa.
O vakcínu proti chríp-
ke, ktorá je bezplatná,
môžu požiadať pacien-
ti každej zdravotnej
poisťovne a v každom
veku.

Z ambulancie MUDr. Gabriely Jatyelovej
ostatných seniorov našej obce, aby si prišetrili
a dopriali si tento oddych aspoň jedenkrát ročne.
Venovali sme sa tiež ošetreniu skalničiek, ktoré
sme vysadili na jar v Paráči. Odmenou nám bolo
pozvanie lesníkmi na svätú omšu pri kaplnke Se-
dembolestnej Panne Márie. Po svätej omši nás
lesníci pohostili aj výborným guľášom. Bol to pre
nás ďalší rekreačný aj duchovný zážitok.

Pri príležitosti podujatia úcty k starším sme
navštívili družobný seniorklub v Poľsku. Po úvod-
nej svätej omši, nasledovalo veselé popoludnie,
kde sme sa príjemne zabávali a spievali do nesko-
rého večera. Hudobným vstupom, za doprovodu
harmonikárov Pavla Srogončíka a Jozefa Fedora,
sme spevom obohatili toto podujatie.

Tešíme sa rovnako z príležitostných pesni-
čiek, ktoré pre nás so svojimi básnickými schop-
nosťami skladajú naše členky Angelka a Milka.

Na deň poďakovania za úrodu sme si oprášili
kroje a pripravili obetné dary. S chlebom, upeče-
ným našou členkou Terkou, košmi naplnenými
úrodou z našich záhrad, sme ďakovali Pánu Bohu
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Z obecnej matriky
Medzi nás prišli

Júl 2018
Eva Grofčíková
Izabela Habľáková
Oliver Majerníček
Ondrej Parišek
Nikolas Noga

August 2018
Timotej Krivulčík
Olívia Srogončíková

September 2018
Soňa Smolková
Tobias Straka

Krásne výročie sobáša oslávili

65 rokov spoločného života:
Emília a Anton Bejdák – 18. 4. 2018

60 rokov spoločného života:
Justína a Jozef Chudoba – 5. 7. 2018

50 rokov spoločného života:
Jozefa a Milan Kurek – 13. 7. 2018

Jubileum oslávili...

Júl 2018
70 rokov – Anna Habľáková
75 rokov – Oľga Píšová

Anna Brišová
80 rokov – Kristína Vrábľová

August 2018
70 rokov – Mária Brišová
75 rokov – Štefánia Mordáčová

Milan Godiš
80 rokov – Terézia Janovičová

Jozef Briš
85 rokov – Anton Chudoba

Emília Bejdáková

September 2018
70 rokov – Karolína Novosadová
75 rokov – František Brisuda

Od nás odišli

September 2018
Rudolf Hažík 73 r.
Justína Katrenčíková 74 r.
Ján Srogončík 51 r.
Emília Kolenčíková 87 r.

Oslávencom srdečne
gratulujeme a prajeme veľa

zdravia, radosti
v kruhu svojich najbližších

a veľa Božích milostí

Keby sa rôčky vrátili, lesíkom by sme randili,
vybral by som si zas znova, láska moja len Teba...

Tak, ako kedysi, tak aj dnes Vám v srdci zvony
znejú. A spolu s nami šťastie, lásku k Vášmu výročiu
Vám prajú. Ste ako dva stromy, čo zrástli spolu a vytvo-
rili mohutný a silný kmeň. Sme všetci nesmierne radi
a vďační, že sa o ten kmeň môžeme oprieť a čerpať
z neho energiu, Vašu lásku, lebo Vaše manželstvo je
nám veľkým príkladom a vzorom. Zo srdca Vám všetci
prejeme ešte veľa spoločných rokov v kruhu svojich
najbližších

Anna Pojezdalová, matrikárka

P o ď a k o v a n i e
„Ďakujeme Jožke Kurekovej

s manželom Milanom, ktorí majú
veľkú zásluhu na práci
a realizáciách podujatí

v seniorklube“.
Členovia klubu

pri sv. omši. Zo zozbieraných plodov našich zá-
hrad sme pripravili výstavu v KD. Tu sme si
pripravili aj folklórne vystúpenie spolu s odo-
vzdaním dožinkového venca starostovi obce. Vý-
stavu sme pripravili ako poďakovanie všetkým
tým, ktorí pripravili posedenie z príležitosti úcty
k starším, pre nás seniorov.

Netrpezlivo čakáme na dokončenie rekonštruk-
cie sociálnych zariadení v kultúrnom dome, kvôli
čomu musíme teraz schádzať až do spodnej časti
budovy.

Veríme, že nám všetkým zdravie poslúži
a budeme môcť aj naďalej našou činnosťou pri-
spievať k radosti v našej krásnej dedinke.

Za Seniorklub Jozefa Kureková

Výročia sobášov
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Nočný beh a nový slovenský rekord
V Oravskej Lesnej sa 25. au-

gusta uskutočnil 2. ročník nočné-
ho behu s názvom ALUKO
NIGHT RUN. Atmosféra bola ne-
skutočná, bežalo viac ako 650 bež-
cov. Trať mala 6 km a bežalo sa od
hokejového štadióna až po druž-
stvo a potom naspäť cez Brišovku.

Spolu odbehli bežci viac ako
3 900 km a urobili cca 5 miliónov
krokov (pre toho, kto má rád čís-
la :)). Na takýto počet muselo byť
dokonca vybavené povolenie na
zvláštne užívanie cesty, a tak bol
jeden jazdný pruh v obci odstavený.
Na záver tohto podujatia bol odpále-
ný obrovský 250-ranový ohňostroj.
Počas akcie bol pripravený aj beh
pre deti, ktorých prišlo viac ako 100.

Ako je zvykom, tento beh je vždy
hlavne o zážitku, a tak sa organizá-
tori postarali opäť o zaujímavú šou.
Po behu sa im podarilo prekonať Slo-
venský rekord v tanci Kolo-kolo

mlynské, čím sa zapísali do knihy
Slovenských rekordov. Tancovalo až
284 ľudí. Na konci hrala ľudová
hudba a všetci sa občerstvili chut-
nou kapustničkou a dobrotami zo
švédskych stolov.

Celý výťažok z akcie poputoval
na liečebné pomôcky pre malé deti.
Na tejto akcii sa dobrovoľne podie-

ľalo až 46 ľudí, ktorí boli rozdelení
do 5 tímov (registračný, technický,
kuchársky, animátorsky a marketin-
gový).

Na 1. mieste sa umiestnil Tomáš
Michalec (Predmier) s časom 19:48,4
min.

Štefan Tisoň
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Hasičská zbrojnica v našej obci
prešla významnou rekonštrukciou.
Významnou preto, lebo odkedy tam
sídlia hasiči, údržbe a rekonštrukcií
priestorov nebola venovaná takmer
žiadna pozornosť, až na sociálne za-
riadenie.

Veľkým úspechom obce bol pre-
pis Hasičskej zbrojnice z VÚC Žili-
na na našu obec v roku 2017.

Veľmi sme chceli novú Hasičskú
zbrojnicu, keďže priestory starej
zbrojnice sú veľmi stiesnené. Tak-
tiež sme si podali žiadosť na menšie
zásahové vozidlo, ale v prípade, ak
ho dostaneme, nemáme ho kde par-
kovať.

Keďže v poslednom období ne-
vyšli žiadne výzvy z eurofondov na
výstavbu novej hasičskej zbrojnice,
ktorú obec z vlastných zdrojov ne-
dokáže financovať, sa obec zapojila

Hasiči majú obnovenú zbrojnicu

do výzvy Ministerstva vnútra o ne-
návratnú finančnú podporu pri re-
konštrukcií hasičských zbrojníc.

Pri tomto projekte bola obec
úspešná a získala nenávratný finanč-
ný príspevok v maximálnej možnej
výške 30 000 Eur.

Pri rekonštrukcii sa znížila po-
dlaha v garáži, keďže hasičské auto
po generálnej oprave bolo vyššie
a nezmestilo sa dnu, všetky podlahy
sa zaizolovali, aby sa po múroch do-
hora neťahala vlhkosť. 80 % vlhkej
steny bolo zosekané, všetky múry
boli presieťkované a zapucované,
všetko vymaľované.

Ďalej sa vymenili otváracie staré
dvere za rolovacie, urobil sa otvor
z garáže do šatní, aby sa nemuselo

chodiť dookola, pribudli vstupné dve-
re pri rolovacej bráne. Do šatne sa
priviedla teplá voda s umývadlom,
vydláždila sa podlaha v kancelárii,
taktiež sa tam priviedla teplá voda
s kuchynskou linkou, všade sa vy-
menil starý nábytok, ktorý bol zni-
čený vlhkosťou. Položila sa dlažba
do kancelárie. V garáži boli osadené
nové železné regály. Znížili sa stro-
py a prerobila sa celá hliníková elek-
troinštalácia za medenú, vrátane vý-
meny a pridania svietidiel a zásu-
viek.

Sme vďační za tieto nové priesto-
ry, keďže tam môžeme dôstojne exis-
tovať a v prípade požiaru rýchlejšie
zasahovať.

Rudolf Brisuda, predseda DHZ

V Oravskej Lesnej si mladí ľudia toto
leto vybudovali nové miesto pre pohyb
a voľný čas. Je to multifunkčné, tzv. wor-
koutové ihrisko, kde si môžete zacvičiť
na čerstvom vzduchu. Nájdete ho vedľa
futbalového ihriska. Vítaný je každý, kto
má chuť si s radosťou zašportovať. Vstup
je pre všetkých ZADARMO. Kedykoľvek.

Na tomto malom projekte sa podieľalo
"samo od seba" až 29 ľudí, ktorých mená
sú až do "vyblednutia" zapísané na hlav-
nom pódiu ihriska. :-)

Taktiež za pomoci týchto sponzorov:
Nadácia SPP – hrazdy, Econtra – kon-

štrukcie, Jakub Demko – návrh projektu,
Montovaný dom – MIPAV s.r.o. – základy,
Tomáš Srogončík – drevo, Rudolf Vrábeľ -
montáž pódia, Dominik Vrábeľ – betono-
vanie, Pavol Smolka – osvetlenie. Inak
prispeli: SW-MAX, TJ Oravská Lesná,
GLEKALEN.

Anton Katrenčík

Dobrovoľníci vybudovali ihrisko pre každého
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Poslednú augusto-
vú nedeľu sa v na-
šej obci uskutočni-
li preteky v moto-
krose. Účastníkov
ani divákov neod-
radila ani prudká
zmena poklesu tep-
loty ani výdatný
dážď. „Museli sme
brať také počasie,
aké prišlo, keďže už
všetko bolo naplá-
nované “, hovorí
hlavný organizátor

pretekov Vladislav Svinčák. „Chcel by som poďakovať
všetkým tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave
a priebehu pretekov ako aj prítomným divákom. No
a samozrejme všetkým sponzorom, bez ktorých by sa tieto
preteky neuskutočnili“, dodáva.

Motokrosu sa zúčastnilo 47 pretekárov, ktorí štartovali
v 9 kategóriach.

Z domácich účastníkov sa najlepšie umiestnili:
Jakub Katrenčík kat. MX Junior 1. miesto, Vladislav
Svinčák kat. MX1 Hobby 2. miesto, Adam Kuric kat.
MX2 2. miesto

Aj napriek nepriaznivému počasiu, prišlo toto poduja-
tie prišlo podporiť viac ako 500 divákov.

Jozef Rošťák

1. Rýchla chôdza je čarovná. Keď k nej pridáte
prácu hornej polovice tela prostredníctvom
palíc, zapojíte ešte viac svalov tela a spálite
ešte viac kalórií, ako pri chôdzi bez palíc.

2. Bavte sa! Vymyslite si s kamarátkami/kolega-
mi/rodinou nejakú stávku. Napríklad, kto pre-
jde za týždeň viac kilometrov. Stávka bude
pre vás hra a nebudete vnímať pohyb, ako
niečo, čo musíte.

3. Spojte sa a dohodnite s rovnako naladenými
ľuďmi. V skupinke sa kráča príjemnejšie (väč-
šinou) a ešte sa môžete aj porozprávať. Keď sa
už dohodnete, bude vám blbé stretnutie zrušiť
a kvôli lenivosti neísť.

4. Naštartujte svoj deň rannou 35 minútovou
„walkovačkou“ (nezabudnite na krátku roz-
cvičku aj strečing). Začať deň pohybom, je
veľmi osviežujúce a dodá vám to mnoho ener-
gie, na zvládanie stresu počas dňa. A to skoré
ranné ticho je na nezaplatenie.

5. „Refrešnite“ svoju kuchyňu. Skúšajte nové
jedlá, „zdravé” reštaurácie, nízkokalorické re-

cepty či novú zeleninu a ovocie. Nezabúdajte,
že ovocie obsahuje veľa cukrov, preto to s ním
nepreháňajte.

6. Vyhýbajte sa večerným oslavám a posede-
niam. Alkohol obsahuje prázdne kalórie a na
druhý deň máte z neho vlčí hlad. Radšej si
choďte s kamarátmi „zawalkovať“. Stačí vám
čelovka na zabezpečenie osvetlenia. Nočný NW
je veľká zábava.

7. Doprajte si odmenu. Postava sa vám po čase
upraví, môžete si dovoliť aj odvážnejšie strihy
oblečenia. Odmeňte sa aj kvalitnou športovou
obuvou, či iným športovým oblečením. Špor-
tová výbava, ktorá je dnes v obchodoch je
farebná a veselá, pridá vám to na nálade. Vy-
pýtajte si od Ježiška, či na narodeniny športo-
vé hodinky. Majú mnoho funkcií, meranie spá-
lených kalórií, výšky tepu, prejdených krokov
na km, upozornia vás, že dlho sedíte a získate
z nich mnoho ďalších potrebných informácií.

8. Spoznajte svoje okolie. Vyberte sa aj ďalej,
príp. do okolitých dedín, či do hory. Paličky si

nezabudnite pribaliť aj na dovolenku k moru.
Šport spája, spoznáte nových ľudí.

9. Neponocujte. Regeneračný spánok je pred
polnocou, ak zaľahnete po polnoci, neregene-
rujete dostatočne. Doprajte si výdatný kvalit-
ný spánok, v tichu a tme bez blikania mobilu,
či počítača. Svaly aj mozog potrebujú regene-
ráciu.

10. „Walkingujte“ 4-6 krát do týždňa, minimál-
ne 40 minút. Jeden deň v týždni si nechajte na
regeneráciu a vtedy nešportujte. Doprajete tak
svalom oddych, aby mohli pracovať po iné
dni naplno.

11. Efektívne využite čas. Majte paličky v kufri
auta, kedykoľvek si ich viete vybrať a prejsť,
aj keby to malo byť len na chvíľku. Že nemá-
me čas, sú len výhovorky.

12. Tešte sa. Pohybom sa vám vyplavujú hormó-
ny šťastia. Nordic walking robíme 365 dní
v roku, aj v zime na snehu. Neexistuje zlé
počasie, len nevhodne oblečený človek. Keď
sa budete pravidelne hýbať na čerstvom vzdu-
chu a upravíte si jedálny lístok, udeje sa zá-
zrak na vašom tele aj psychike.

Radí MUDr. Daniela Murínová: Začnite sa hýbať, zmeníte si život!

Stačí naozaj málo. Trochu upraviť stravovacie návyky a trochu sa hýbať. To na úvod úplne stačí. Po
dvoch, troch mesiacoch si vaše telo zvykne na pravidelný pohyb a aj na zdravšiu stravu a tento životný
štýl vám bude prirodzenejší. Spoznáte to na vašej postave a aj nálade a budete chcieť v tomto móde
pokračovať ďalej. Tu je dvanásť bodov, ako na to:

Motokros
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Diskotéky v Oravskej Lesnej patria už desiat-
ky rokov celkom jednoznačne medzi najnavšte-
vovanejšie miesta zábavy pre mladých ľudí na
celej Orave a v širokom okolí.

Čo sa týka návštevnosti, môžeme tieto párty
porovnať s návštevnosťou v tých najväčších klu-
boch na celom Slovensku, ako sú napríklad kluby
Ministry of Fun (BB) alebo Unique club (BA).
Priemerná návšteva sa pohybuje na úrovni 1000
až 1200 ľudí na jednej akcii.

Čo taktiež vyráža dych, je fakt, že akcie
v Oravskej Lesnej navštevujú ľudia z celej repub-
liky. Často tu vidieť značky áut napríklad zo ZA,
BB, RK, BA, TT a iných miest. Tento fakt nám
robí, samozrejme, skvelú reklamu po celom Slo-
vensku. Na rozdiel od iných dedinských diskoték
si nezakladáme na myšlienke iba opíjania sa, ale
vieme našim návštevníkom poskytnúť priateľskú
atmosféru. Pripravujeme pre nich rôzne súťaže
a kreatívne výhry (brikety, torty, odrezky...) Ale
hlavne sa snažíme vytvoriť bezpečné prostredie.

Len pre vysvetlenie, u nás je naozaj minimum
„bitiek“. Aj keď sa občas nájdu nejaké tie "jont-
ky", vieme ich rýchlo deportovať naspäť na miesto
ich trvalého bydliska.

Pre porovnanie, vo väčšine okolitých dedin-
ských diskoték sa návšteva pohybuje na úrovni
od 50 do 350 ľudí.

Vďaka týmto faktom tu chodievajú aj tí naj-
lepší DJ zo SVK (Milan Lieskovský, Mairee),
z CZ (Richard Reynolds, Matamar) a dokonca
z PL (Hubertus).

Diskotéky v Oravskej Lesnej sú TOP

Za týmito veľkými projektmi stojí Partia Mla-
dých v spolupráci s TJ Oravskou Lesnou. Celý
výťažok ide na výstavbu hokejového štadióna
a na rozvoj športu.

Na záver sa chceme poďakovať starostovi Ma-
rekovi a taktiež obecnému zastupiteľstvu za zho-
vievavosť a spoluprácu pri organizovaní týchto
podujatí.  

Rudolf Vrábeľ, starosta Partie mladých



LN 3/2018
strana: 14

Sedemmíľové čižmy - NIKARAGUA A KOSTARIKA

 Aký zmysel má pre vás cestova-
nie?

Keď s priateľmi navštevujeme ne-
jaké zaujímavé pre nás nové krajiny,
vždy je to pre nás taký adrenalín, čo
nás čaká, či všetko prebehne tak,
ako sme si naplánovali, koho spo-
známe a pod. Našťastie máme Peťa,
ktorý vie všetko dokonale napláno-
vať, jeho to proste baví ☺. Ale sa-
mozrejme objavovanie nových kra-
jín a kultúr je parádnym osobným
naplnením. Aj na tom je kus prav-
dy☺.

 Prečo ste si vybrali práve Latin-
skú Ameriku?

Latinská Amerika, možno kaž-
dého trocha láka aj preto, že je tam
neuveriteľná zmes ľudí. Z historic-
kého hľadiska v 16. storočí obsadzo-
vaná Európanmi, ktorí sa tam usídli-
li, mali rodiny, premiešali sa s pô-
vodným obyvateľstvom a ako keby
vznikla úplne nová kultúra. Ľudia
Latinskej Ameriky sú veľmi živí.
Predsa každý asi vie, že sú to naj-
väčší tanečníci na svete ☺.

 Aká je tam kultúra, akí ľu-
dia?

Vďaka tomu, že sme navštívili
dve krajiny, ktoré sú síce susedné,
no sú rozdielne minimálne z ekono-
mického hľadiska, z ktorého sa mno-
hé veci odvíjajú. Mohli sme porov-
návať. Čo sa týka Nicarague, táto
krajina bola už na prvý pohľad pre
nás chudobná.Hlavne to človek zba-
dá na autách, ktoré tam jazdia (po-
väčšine staré vyradené americké au-
tobusy a autá z minulého storočia
pozliepané, polepené). Už keď nás
taxikár bral z letiska v Manague,
hlavnom meste Nicarague, inak
veľmi milý a zhovorčivý človek
Pedro☺, som mal obavu či to auto
cestu k nášmu prvému cieľu zvládne
:D. dostali sme sa samozrejme úplne
v poriadku.

 Aký bol priebeh vašej cesty?
Začali sme letom z Prahy cez

Paríž, kde sme skoro nestihli let do
Atlanty pretože na letisku mali všetci
pracovníci letiska koooopec času.

Z Atlanty let do Nicarague trval
asi 4 hodiny a z letiska v Manague
nás už spomínaný taxikár Pedro za-
viezol do cca 50 km vzdialeného
mesta Leon, ktoré bolo naozaj veľmi
pekné- malo aj historické námestie
plne pohodových ľudí, kde sa nachá-
dza veľká katedrála Nanebovzatia
Panny Márie, postavená v gotickom

štýle. V blízkosti tohto mesta sme si
ale užili adrenalín, ktorý je možné
vyskúšať len na pár miestach na sve-
te a to SÁNKOVANIE z aktívnej
sopky Cerro Negro po sopečnom
popole. Dokonca nám merali rých-
losť akou letíme dole :D.

Po návrate do Manague sme lete-

li vnútroštátnym vrtuľovým lie-
tadlom na malý ostrov Corn Island,
kde sme si užili krásny Karibik, vy-
skúšali lokálne pivko Toňa alebo Vic-
toria, ktoré stalo zhruba 80 cen-
tov(tretinkové). Zapojili sme sa tu aj
do vedomostného kvízu, ktorý sme
„skoro“ vyhrali ☺, ale hanbu sme si
nespravili. Dostali sme jednu rundu
rumu ako cenu útechy ☺...

Po tejto „oddychovke“ sme sa
pustili do ďalšieho objavovania. Po-
zreli sme si sopku Masaya, čo je
jedna asi z menej ako10 sopiek s
viditeľným aktívnym lávovým jaze-
rom. Neskutočný pocit, keď vidíte
ako tá magma buble, ako kotlíkový
guľáš.... Tam si človek uvedomí, akú
silu má tá naša matička Zem. Jeden
deň sme strávili na loďke, ktorá nás
povozila pomedzi úplne malé ostrov-
čeky, na ktorých boli sem tam domy
milionárov. Tieto ostrovy vznikli po
výbuchu sopky Mombacho, keď od-

trhnuté kusy horniny pristali v jaze-
re – to musela byť sila ☺. Z Grana-
dy sme sa po dlhom zvážení rozhod-
li isť lokálnym spojom- žltým chic-
ken busom – akurát nám šofér pove-
dal, že pôjde, ak bude autobus plný,
alebo zaplatíme všetci dvojnásobok
cestovného a on vyrazí. Ako správni
Slováci, sme počkali kým sa naplní
(2 hodinky čakania, nič zvláštne ☺).
Pozreli sme si tiež ostrov Ometepe,
tvorený dvomi sopkami Maderas a
Concepción.

 Máte nejaký extra zážitok?
Zaujímavý bol zážitok prechodu

cez hranice ☺. Hranica sa dá prejsť
len na pešo a každý si pýta nejaké
poplatky, taxy, dane (cca 20 dolárov
osoba).

Len vďaka Peťovej plynulej špa-
nielčine nás pustili cez hranice. Do
Kostariky vás pustia len, keď máte
letenku alebo lístok na autobus, aby
vedeli kedy a ako opustíte krajinu.
Samozrejme to sme nemali, ale na-
koniec sa nám podarilo colníkov pre-
svedčiť.

Hneď na prvý pohľad je Kostari-
ka bohatšia krajina ako Nikaragua.
Ľudia sú oblečení krajšie, viditeľne
majú viacej peňazí. Požičali sme si
auto a vybrali sa hlboko do Kosta-
rickej džungle. Po párhodinovej ces-
te (nemajú diaľnice) sme dorazili do
národného parku, ktorému domino-
val vulkán Arenal, pod ktorým sa
rozprestierali malé mestečká a re-

zorty, ktoré ponúkali SPA na kaž-
dom mieste. Síce drahšie (cca 50
USD na osobu), ale perfektne sme sa
okúpali a zregenerovali v termálnych
bazénoch, ktoré vykurovala sama
sopka. Celý ten národný park vyze-
ral, ako keby tam žil Tarzan- samé
liany- no úplne iný svet. Monte Ver-
de je ďalší prekrásny park, ktorý pre-
ťal našu dobrodružnú cestu. No neo-
čakávaný zážitok prišiel o chvíľku
neskôr. Po návšteve Hlavného mesta
San José a skúške Mc Donaldu ☺,

sme sa chceli vybrať na ďalšiu za-
stávku – Národný park Manuel An-
tonio. Naša navigácia nám ukazova-
la dve možné trasy – 4hodiny do-
okola takej malej pahorkatiny a dru-
hú jeden a pol hodiny rovno. Tak
sme sa opýtali dvoch ľudí nezávisle
od seba, či tou kratšou cestou je as-
falt a odpoveď bola: „Sí Sí asfalto
perfecto“, teda „ Áno Áno perfektný
asfalt!. Áno, asfalt bol možno pr-
vých 20 km, potom to bol zážitok
v kopcoch. Vyšli sme až nad oblaky,
ale ten výhľad naozaj stál zato. Po
5-tich hodinách sme sa dostali do
mestečka Quepos, ktoré bolo len na
skok od parku Manuel Antonio. Tu
sme zažili v akcii opice zvané kapu-
cínske, ktoré kradli ako najaté.
V tesnom závese im boli medvedíky
čistotné, ktoré kradli keksy, čipsy,
cigarety atď. Tiež je veľmi milé, keď
si ležíte na pláži a okolo vás prebeh-
ne asi metrový leguán. Poslednou

Naši lesňanskí cestovatelia Štefan Kolenčík s manželkou Martinou
a Peter Murín s manželkou Veronikou, sa tentokrát rozhodli navštíviť
dve krajiny Latinskej Ameriky. Na niekoľko zaujímavostí týchto krajín
a tohto kontinentu sme sa ich opýtali za vás.
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zastávkou bola pláž Samara, kde sme sa už tešili na
surfovanie.

 Ekonomické pomery, ceny?
Ako som už spomínal Nicaragua je chudobná

krajina, ale sú tam o to milší ľudia ☺. Ich mena je
Cordobas, čo je približne ako bola kedysi naša slo-
venská koruna. Obyvatelia Nikarague si hovoria „NI-
COS“.

V Kostarike je mena Colones. 1 euro bolo cca
500 colon. Tu si zase obyvatelia hovoria „TICOS“

 A čo jedlo, aké špeciality ste ochutnali?
Ako každá krajina, aj tu majú národné jedlá. Ja

som skôr fanúšik pizze, takže aj tu som ju ochutnal
nebolo to nič svetoborné. No Peťo, Nika a Maťka
ochutnávali rôzne špeciality. Len tu do všetkého
dávajú banány, tak ako my zemiaky a fazuľu. Z tých
najznámejších je napríklad Indio Viejo, alebo Gallo
Pinto- čo je vlastne akási forma rizota s červenou
fazuľou a pórom.

 Cítili ste sa tam bezpečne?
Áno, veľmi bezpečne, nezažili sme ani jednu si-

tuáciu, keby sme sa cítili nekomfortne. Samozrejme,
netreba sa v Manague, alebo San José, alebo iných
väčších mestách vyberať v noci samému vonku do
nebezpečných štvrtí, treba dodržiavať základné pra-
vidlá, a vtedy sa nie je čoho obávať. Momentálne sú
v Nicarague občianske nepokoje, takže ak sa rozhod-
nete pre túto krajinu, možno treba chvíľku počkať,
kým sa upokojí situácia.

Priblížil Štefan Kolenčík

Žiaci po postupe nastúpili do no-
vej sezóny 2018/2019 v 3. najvyššej
slovenskej lige s rešpektom, ale nie
strachom. Veď naša dedina mala na-
stúpiť proti klubom z miest ako Lip-
tovský Hrádok, Tvrdošín či Trstená,
ale aj tradičným treťoligistom zo Zá-
važnej Poruby, Ľubochne alebo Mar-
tinským Diviakom. Úvodný zápas,
na ktorý sme sa veľmi tešili, sme
nastúpili proti Tvrdošínu a zapísali
sme si prvý bod po remíze 3:3.
V ďalších zápasoch sa nám podarilo
zdolať Závažnú Porubu, Diviaky,
Chlebnice a Rabču. Naopak, nesta-
čili sme na kluby z Liptovského
Hrádku, Ľubochne, Klina a Trstenej.
Najmä zápas v Liptovskom Hrádku
ma veľmi mrzí, lebo sme boli jedno-
značné lepším tímom, avšak zasiah-
la vyššia moc a boli proti nám odpís-
kané dve vymyslené penalty a do-
konca nám nebol uznaný jasný gól.
Dosť ma mrzí, že sa takéto veci stá-
vajú už aj v žiackej kategórii, ale
s tým, žiaľ, nič nenarobíme. Mladší
žiaci ma veľmi prekvapili, keďže väč-
šina z nich odohrala svoje prvé zá-
pasy v sezóne. Naši mladíci sa na-
chádzajú v strede tabuľky, čo je
vzhľadom na okolnosti fantastické
umiestnenie. Zaujali najmä výkony
brankára Lacka Murína, o ktorého
sa počas sezóny začali zaujímať klu-
by z 1. ligy. V prípade, že sa cez
zimu rozhodne prestúpiť a posunúť

sa vyššie, budeme mu veľmi držať
palce. Pochváliť však treba všetkých
chlapcov za prístup. Osobitne by som
ešte vyzdvihol kapitána Miška Koj-
du a Patrika Srogoňa, ktorí boli lídra-
mi počas celej jesene.

Čo sa týka umiestnenia, som nad-
mieru spokojný. Spokojnosť tiež
vládne s dochádzkou, keďže na väč-
šine tréningov sme sa stretávali

v počte 30 až 35 hráčov, čo je naozaj
krásne číslo. V zime sa opäť chystá-
me na pár kvalitných turnajov. Spo-
meniem aspoň ten prvý, na ktorom
sa 15.12.2018 v športovej hale Mút-
ne stretneme v B skupine s klubom
MŠK Žilina. Okrem nich máme
v skupine aj futsalového Extraligis-
tu Makroteam. Touto cestou chcem
pozvať na tribúny aj ľudí, ktorí by si

Žiaci v 3. lige sa umiestnili v strede tabuľky

takýto zápas Oravskej Lesnej proti
MŠK Žilina chceli pozrieť na vlast-
né oči. Mladší žiaci sa na tomto tur-
naji predstavia o deň neskôr,
16.12.2018. Na koniec by som chcel
poďakovať rodičom za ohľaduplnosť
a podporu svojich detí a verím, že sa
na jar budeme na zápasoch stretávať
v ešte vyššom počte.

Jozef Poništiak, tréner

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI POISTENIE MAJETKU
ŽIVOTNÉ POISTENIE  CESTOVNÉ POISTENIE HYPOTEKÁRNE ÚVERY
INVESTOVANIE NA KT AEGON PARTNER 0948 039 620



LN 3/2018
strana: 16

Lesnianske noviny: č. 3/2018 – 29. októbra 2018  Vydal: OZ Beskyd (Oravská Lesná 303, IČO: 37806068) v spolupráci s Obecným úradom
Redakčná rada: Mária Brišová, Mgr. Daniel Mazúch, Jozef Rošťák, Lucia Brišová, Anna Pojezdalová, Zuzana Brňáková, Anton Katrenčík

E-mail: lesnianskenoviny@gmail.com FACEBOOK Lesnianske noviny Kontakt: 0908-02 42 18, 0905-34 45 77
Registrované pod č. EČ 3599/09, ISSN 1338-9904 Grafická úprava, sadzba a tlač: Mgr. Andrea Hrdinová, Námestovo

Keďže nám po lete odišlo šesť
hráčov zo základnej zostavy, túto
sezónu sme v 5. lige začali v novom
zoskupení. Z družstva žiakov k nám
prišli dobrí hráči, ktorí hneď zapadli
do kolektívu. Sezóna sa pre nás za-
čala dobre aj napriek tomu, že máme
v skupine vyrovnané tímy. Po šies-
tich zápasoch sme získali 13 bodov,
potom prišli dve prehry a klesli sme
na tretie miesto. Ešte nás čakajú dve
dôležité stretnutia s Trstenou a Zub-
rohlavou. Našou ambíciou je víťaz-
stvo v oboch zápasoch, čím by sme
sa dostali na postupové priečky. Dô-
ležité je, že chlapci majú záujem
a chcú ísť za cieľom, čo nás trénerov
teší.

Štefan Tisoň a Bohumil Fajčák

Družstvo dospelých už dlhoroč-
ne pôsobí v VII. lige. Predsezónne
ciele boli jasné, pohybovať sa v hor-
nej časti tabuľky, čo sa nám aj poda-
rilo. Priebežne po jeseni sme na
6.mieste s piatimi výhrami, dvoma
remízami a štyrmi prehrami. Druž-
stvo a aj trénera Jána Tisoňa trápia
nevyrovnané výkony a tiež prístup
niektorých hráčov. Problém treba
pomenovať jasne. V mužstve je nie-
koľko hráčov, ktorí sa snažia a idú
príkladom. Ostatní však berú futbal
na ľahkú váhu a prednejšie sú im
niekedy diskotéky a ponocovanie. So
silnou Rabčou na jej pôde sme doká-
zali vyhrať a naopak s nováčikom
z Brezovice sme dostali poriadny
„výprask“. Prehrali sme tiež s Babí-
nom, ktorý v posledných rokoch uka-
zuje veľký progres. Nedarilo sa nám
ani v Podzámku a v Polhore. Zby-
točne sme stratili body aj dvomi re-
mízami na domácej pôde s Vitano-
vou a Lokcou. Naša prvá výhra sa

Muži

Dorastenci chcú postúpiť

Na našom hokejovom štadióne
sa začalo s prípravou na nastávajú-
cu zimnú sezónu už v októbri. So
samotným schladzovaním betóno-
vej plochy a nalievaním vody zača-
li členovia Telovýchovnej jednoty
minulý týždeň. Tomuto prechádza-
la poriadna príprava vrátane opravy
mantinelov či čiastočnej opravy rol-

by, od ktorej vznikla nová, zámko-
vou dlažbou vydláždená dráha k ľadu.
Dôkladne sa tiež vyčistila plocha pod
ľad a celé vnútro štadióna.

Hokejová súťaž skupiny „A“ sa
síce začala 14.10.2018, ale na domá-
com ihrisku naši hokejisti odohrajú
prvý zápas až 4.11. so začiatkom
o 18.00 hod.

Skupina „B“ Oravskej hokejo-
vej súťaže, kde účinkuje naše „B“
mužstvo, začala sezónu 27.10. dvo-
ma zápasmi na našom štadióne, kde
naše sa mužstvo na úvod sa stretlo
s Oravským Veselým.

Oficiálny začiatok zimnej sezó-
ny sa začal v nedeľu 28.10. verej-
ným korčuľovaním, ktoré bolo ako

Na štadióne sa už začalo korčuľovať
každý rok pre všetkých zadarmo.

Všetkých vás srdečne pozýva-
me na akcie, ktoré budeme organi-
zovať na našom štadióne, a prajeme
vám veľa športových a spoločen-
ských zážitkov. Zároveň dávame do
pozornosti našu FB stránku TJ Or-
les, kde budeme uverejňovať v pred-
stihu všetky akcie

Za TJ František Dulovec st.

zrodila veľmi ľahko, keďže súper
z Habovky k nám nepricestoval.
S Istebným, Podbieľom, Rabčou

a Kraľovanmi sme si poradili. Po
konci jesennej časti si doprajeme
voľno. S tréningami opäť začneme

na začiatku januára. Divákom ďaku-
jeme za podporu a tešíme sa na vás
opäť na jar.      František Dulovec ml.


