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občasné vydanie marec 2019

V detstve boli mnohé skutočnosti pre nás
samozrejmosťou. Rodičia, súrodenci, okolie, bo-
lesť i samotný Boh. V dospelosti toto všetko
musíme prijať rozumom. Teda aj rozhodnutie
pre Boha. A to je náročné, lebo sa stretávame

so zlobou aj s utrpením
a už prichádza otázka:
Prečo je bolesť, prečo je
utrpenie? Prečo to Boh
jedným slovom neodstrá-
ni? Tu nám viera z det-
stva nestačí.

Spomeňme si na uda-
losť z evanjelia, keď sa

Ježiš stretol so slepým od narodenia. Učeníci
sa ho pýtajú: "Kto zhrešil, že on musí takto
trpieť?" Ježiš odpovedá: "Nikto, ale na ňom sa
majú ukázať Božie skutky." Priložil mu na oči
blato a poslal ho, aby sa okúpal. Poslúchol
a bol uzdravený. Dozrieval vo viere. O Ježišovi
iba počul. Najskôr bol pre neho iba Ježiš, po-
tom prorok, napokon Boží syn a padol pred ním
na kolená. Utrpenie bolo prostriedkom, aby sa
dostal k Bohu a stal sa dospelým veriacim (Por.
Jn, 9, 1-38).

Cez utrpenie prichádzať k Bohu. Nie pasív-
ne trpieť, ale hľadať prostriedky, ktoré Boh dal,
aby človek premohol utrpenie i iné druhy zla.
Boh nechce rezignovaného človeka, ale také-
ho, ktorý hľadá prostriedky, aby zmenšil hrani-
ce utrpenia a zla. Tu sa stretáva výzva Boha
s poslušnosťou človeka. Je to bolestný zápas
vedomého stvorenia, je to aktívna účasť člove-
ka na dokončievaní stvorenia. Tu si uvedomu-
jeme, že človek sa stáva viac človekom iba
v zápase s utrpením cez poslušnosť a spoluprá-
cu s Bohom. Preto chorý musí bojovať proti
svojej chorobe, robotník proti neľudským pod-
mienkam, človek proti nemorálnym hodnotám,
ktoré sa mu vnucujú. Nestačí iba konštatovať,
že svet je zlý. Práve pri tomto zápase si človek
uvedomuje a spoznáva, že po víťazstve Krista
sa v hĺbke každého utrpenia skrýva mimoriad-
na energia schopná dvíhať svet. Ona je však
skrytou silou zjavnou len očiam veriaceho člo-
veka.

V jame utrpenia sa človek stretáva s Kris-
tom, ktorý umožňuje vidieť a uchopiť skrytú
silu, ktorá nás dvíha. Pozrime na dieťa, ktoré
sa udrie, pocíti bolesť a uteká k mame. Ona ho
zoberie do náručia a dieťa sa utíši. Nezobrala
mu bolesť, ale nesúc dieťa v náručí nesie s ním
aj jeho bolesť. Človek môže v utrpení Boha
odmietnuť, alebo sa k nemu privinúť ako dieťa
k matke alebo k otcovi. Vtedy treba zohnúť
koleno a vyznať: „Verím, Pane."

Prajem požehnané dni, ktoré práve preží-
vame.                                            Anton Oparty

Zamyslenie sa
nad utrpením

Dňa 26. januára 2019 tento svet navždy
opustil náš novinársky kolega a spoluzakla-
dateľ Lesnianskych novín Daniel Mazúch.
Odišiel vo veku 65 rokov po krátkej a ťažkej
chorobe.

Za viac ako 40 rokov pôsobenia v našej obci
sa aktívne zaujímal o dianie v nej, v škole
a v rôznych občianskych združeniach. Ako uči-
teľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy pô-
sobil v základnej škole od roku 1977. V roku
1990 sa stal zástupcom riaditeľa základnej ško-
ly. V rokoch 1993 – 2005 pôsobil ako riaditeľ
školy v prírode v našej obci a v rokoch 2005 –
2015 opäť zaujal svoje učiteľské miesto v zá-
kladnej škole.

Popri svojej pedagogickej práci vypracoval
a realizoval veľa úspešných projektov s medzi-
národnou účasťou, ktorými povzniesol kultúru,

tradície a aj ochranu život-
ného prostredia v našej obci.

Pre niekoľko generácií
lesnianskych detí bol Pánom
Učiteľom. Pre pedagógov
dlhoročným kolegom so
zmyslom pre zodpovednosť.
Pre mnohých z vás priate-
ľom či kamarátom so zmys-
lom pre humor. Pre nás kolegom a spolutvor-
com novín, ktoré práve čítate. Vieme, že ostane
navždy v našej pamäti, ako aj v pamäti stoviek
jeho žiakov, priateľov a známych.

V mene redakcie Lesnianskych novín, zá-
kladnej školy a obce Oravská Lesná sa touto
cestou chceme poďakovať za jeho dlhoročnú
obetavú prácu. ĎAKUJEME!

Redakcia Lesnianskych novín

Nádielka snehu bola počas tejto zimy mimo-
riadne štedrá. Podľa meteorológa Ladislava Murí-
na spadlo v našej obci do 20. januára až 240 cm
snehových zrážok. Najväčšie problémy v obci
spôsobili nočné snehové zrážky
16. januára, kedy spadlo do 50
cm ťažkého snehu, ktorý okrem
prejazdnosti ciest spôsoboval
veľkú záťaž na strechy budov.

V ten večer sa na kritickú
situáciu prišiel pozrieť aj minis-
ter obrany Peter Gajdoš, ktorý
prisľúbil pomoc armády SR.
V stredu ráno sa už do odstraňo-
vania následkov kalamity, okrem
takmer osemdesiatich profesio-
nálnych a dobrovoľných hasičov,
zapojilo 40 vojakov a nasadená
bola všetka dostupná technika.

Po páde časti strechy na
miestnej firme Avex a niekoľ-
kých komínoch rodinných do-

Zima snehom nešetrila
mov sa krízový štáb v obci prioritne zameriaval na
odpratávanie snehu zo striech. Popri verejných
budovách ako je základná a materská škola, leká-
reň, domov dôchodcov, kultúrny dom, obecný úrad

či zdravotné stredisko profesionáli
spolu s vojakmi pomáhali aj na stre-
chách rodinných domov, najmä star-
ších a osamelých občanov. Výška
snehu na niektorých strechách sia-
hala nad 150 cm.

Druhým problémom bolo samot-
né množstvo snehu v jednotlivých
uliciach ako aj odprataný sneh zo
striech. Aj tu, popri strojoch na bež-
nú zimnú údržbu, našej obci pomá-
hala dostupná technika hasičského
záchranného zboru ako aj vojenský
nakladač. Sneh bolo treba v uliciach
nakladať na autá a odvážať na urče-
né miesta na začiatku dediny.

(Pokračovanie na 3. str.)
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OZ berie na vedomie:
stanovisko p. Alexandra Briša, ktorý sa
vyjadrí do 15. 3. 2019 v akej výške a za
akých podmienok odpredá, resp. neod-
predá pozemky parc. č. 7909/3 a 7910/
2 vedených na LV č. 2315 nachádzajú-
cich sa v k. ú. obce Oravská Lesná pod
budovou starej materskej škôlky so súp.
číslom 300, kde je spoluvlastníkom
týchto parciel v podiele o veľkosti
91/144.
OZ schvaľuje:
účelovú dotáciu pre KASpref-security
bul team Orava, Armwreslingový klub
Slovakia Vavrečka vo výške 1500,00 €
kde aktívne pôsobia športovci z obce
Oravská Lesná a to Stanislav Richter,
Natália Richterová, Lukáš Majkút
s účasťou na Majstrovstvách SR a Maj-

strovstvách Európy pri reprezentácii
Slovenska v armwreslingu.
OZ schvaľuje:
účelovú dotáciu vo výške 23 000,00 €
(slovom: dvadsaťtri tisíc eur) pre Telo-
výchovnú jednotu Oravská Lesná.
OZ žiada:
Telovýchovnú jednotu Oravská Lesná
do 15. 4. 2019 predložiť súhrnný výkaz
o príjmoch a výdavkoch za roky 2016,
2017, 2018 a následne každoročne do
konca marca za predchádzajúci kalen-
dárny rok.
OZ žiada:
starostu obce do 30. 4. 2019 zorganizo-
vať stretnutie so zástupcami VÚC a po-
slancami OZ, týkajúce sa štátnej cesty
II/520 a chodníkov popri tejto ceste
v správe ŽSK.

OZ žiada starostu obce:
a) aby podal návrh na príslušný súd

a zabezpečil všetky právne úkony
smerujúce k uplatneniu si nároku na
zaplatenie dlžnej sumy vo výške
12 284,- € od dlžníka Alexandra Bri-
ša, IČO: 33755833, s miestom pod-
nikania 029 57 Oravská Lesná, Le-
hotská 403 s miestom podnikania
voči veriteľovi obci Oravská Lesná,
029 57 Oravská Lesná 291, IČO:
00314722,

b) podať návrh na príslušný súd o urče-
nie povinnosti nájomníka p. Alexan-
dra Briša, IČO: 33755833, s mies-
tom podnikania 029 57 Oravská Les-
ná, Lehotská 403 o vypratanie ne-
hnuteľnosti budovy starej materskej
škôlky so súpisným číslom 300 a to
z dôvodu jej neoprávneného užíva-
nia,

c) zaslať p. Alexandrovi Brišovi ceno-
vú ponuku na odkúpenie spoluvlast-
níckeho podielu k pozemku parcel-
né číslo 7909/3, 7910/2, druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria,
vedené na LV č. 2315 v k. ú. Orav-
ská Lesná o veľkosti podielu 91/144,
ktorý zodpovedá výmere 1399 m2

s návrhom kúpnej ceny vo výške
14,50 €/m2 v termíne do 15. 2. 2019.

OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu na rok 2019 vykonanú
rozpočtovým opatrením č. 1 podľa § 14
ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004,
Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-

nej samosprávy, konkrétne povolenie
príjmov a výdavkov.
OZ berie na vedomie:
zmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú
rozpočtovým opatrením starostu č. 7
podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy, konkrét-
ne povolený presun medzi položkami
a navýšenie príjmov a výdavkov.
OZ schvaľuje:
1. predloženie ŽoNFP za účelom reali-

zácie projektu „Zariadenie starostli-
vosti o deti do troch rokov veku die-
ťaťa v obci Oravská Lesná“ realizo-
vaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-
SC211-2018-34“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plá-
nom obce a platným programom roz-
voja obce;

2. zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;

3. zabezpečenie finančných prostried-
kov na spolufinancovanie realizova-
ného projektu vo výške 30.000,00
EUR;

4. zabezpečenie financovania prípad-
ných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu obce.

OZ schvaľuje:
nájomnú zmluvu na nájom obecných
bytov medzi obcou Oravská Lesná
a nájomníkom Janou Vranovou, číslo
bytu 3 v bytovom dome so súpisným
číslom 1094.

Obecné zastupiteľstvo (OZ)
berie na vedomie:
1. výsledky voľby starostu a volieb

obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu.
OZ konštatuje, že:
1. novozvolený starosta obce JUDr.

Marek Majdiš, PhD. zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce,

2. zvolení poslanci obecného zastupi-
teľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľ-
stva:
1. Marek Bjalorit,
2. Ladislav Briš,
3. Jozef Brňák,
4. Mgr. Dominik Dendis,
5. Anton Kojda,
6. Ing. Miroslav Kolenčík,
7. Martin Podstavek,
8. Emil Rabčan,
9. Jozef Rošťák,
10. Silvia Srogoňová,
11. Ing. Augustín Viater.

OZ zriaďuje:
finančnú komisiu OZ s účinnosťou od
12. 12. 2018.
OZ volí:
1. predsedu finančnej komisie

Ing. Augustína Viatra,
2. členov finančnej komisie: Jozefa

Rošťáka, Mgr. Dominika Dendisa,
Jozefa Brňáka, Mgr. Miroslava Kva-
ka.

OZ zriaďuje:
stavebnú komisiu OZ s účinnosťou od
12. 12. 2018.
OZ volí:
1. predsedu stavebnej komisie Ing. Mi-

roslava Kolenčíka,
2. členov stavebnej komisie: Antona

Kojdu, Ing. Augustína Viatra,
Ing. Lenku Laššákovú.

OZ zriaďuje:
sociálnu komisiu OZ s účinnosťou od
12. 12. 2018.
OZ volí:
1. predsedu sociálnej komisie Emila

Rabčana,
2. členov sociálnej komisie: Silviu Sro-

goňovú, Mgr. Boženu Podstavkovú,
Ing. Mariannu Kianičkovú, Mgr.
Emíliu Chvojkovú, Jozefa Brňáka.

OZ zriaďuje:
komisiu kultúry a športu pri OZ s účin-
nosťou od 12. 12. 2018.
OZ volí:
1. predsedu komisie kultúry a športu

Ladislava Briša,
2. členov sociálnej komisie: Silviu Sro-

goňovú, Mgr. Dominika Dendisa,
Mareka Bjalorita, Mgr. Helenu Ja-
kubovú.

OZ zriaďuje:
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov na ochranu ve-
rejného poriadku v znení neskorších
predpisov pri OZ s účinnosťou od 12.
12. 2018,
OZ volí:
1. predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcioná-
rov na ochranu verejného poriadku
v znení neskorších predpisov Anto-
na Kojdu,

2. členov komisie podľa čl. 7 ods. 5
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcioná-
rov na ochranu verejného poriadku v
znení neskorších predpisov: Mareka
Bjalorita, Martina Podstavka, Emila
Rabčana.

OZ poveruje:
p. poslanca Jozefa Brňáka zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupi-
teľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
OZ schvaľuje:
poverenie sobášiaceho poslanca Jozefa
Rošťáka.
OZ berie na vedomie:
poverenie p. Jozefa Rošťáka zastupo-
vaním starostu obce JUDr. Mareka
Majdiša v zmysle § 13b ods. 1 zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
OZ zriaďuje:
inventarizačné komisie:
1. Ústrednú inventarizačnú komisiu,
2. Čiastkovú inventarizačnú komisiu

pre stredisko: kultúrny dom, knižni-
ca,

3. Čiastkovú inventarizačnú komisiu
pre stredisko: Dobrovoľný hasičský
zbor,

4. Čiastkovú inventarizačnú komisiu
pre obecný úrad.

OZ schvaľuje:
predsedov a členov jednotlivých komi-
sií:
1. Ústredná inventarizačná komisia:

predseda  Jozef Rošťák,
člen Ing. Jaroslav Pajkoš,
člen Jozefína Dulovcová.

2. Čiastková inventarizačná komisia pre
stredisko: kultúrny dom, knižnica:
predseda  Mgr. Helena Jakubová,
člen Martin Podstavek,
člen Ladislav Briš,
člen Anna Pacoňová.

3. Čiastková inventarizačná komisia pre
stredisko: Dobrovoľný hasičský zbor:
predseda Jozef Brňák,
člen Rudolf Brisuda,
člen Emil Rabčan.

4. Čiastková inventarizačná komisia pre
obecný úrad:
predseda  Ing. Augustín Viater,
člen Silvia Srogoňová,
člen Ing. Mgr. Barbara Ivona

Rajs-Rošťák,
člen Jozefína Dulovcová.

OZ schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra na I. polrok 2019.
OZ schvaľuje:
dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a s drob-
nými stavebnými odpadmi na území
obce Oravská Lesná.
OZ berie na vedomie:
zmenu rozpočtu č. 11 na rok 2018 vy-
konanú rozpočtovým opatrením starostu
obce č. 6 podľa § 14 ods. 2 písm. b/
zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne
povolený presun medzi položkami
a navýšenie príjmov a výdavkov.
OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu č. 12 na rok 2018 vy-
konanú rozpočtovým opatrením podľa

§ 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004
Z. z., konkrétne povolené prekročenie
príjmov a výdavkov.
OZ berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra obce
Oravská Lesná k návrhu rozpočtu na
rok 2019.
OZ schvaľuje:
rozpočet obce na rok 2019 na úrovní
hlavných kategórií ekonomickej klasi-
fikácie, rozpočtovej klasifikácie vráta-
ne programov a podprogramov.
OZ berie na vedomie:
návrh rozpočtu obce na roky 2020
a 2021 vrátane programov a podprogra-
mov.
OZ schvaľuje:
nákup pracovného stroja na zimnú údrž-
bu do výšky 50 000,- € s DPH z rozpoč-
tovej kapitoly 04510.

OZ schvaľuje:
výšku kúpnej ceny za účelom vyspo-
riadania vlastníckych vzťahov pod
miestnymi komunikáciami 1€ za cel-
kovú výmeru odpredávaného pozemku
jedným vlastníkom.
OZ berie na vedomie:
žiadosť rodiny Sabovej o vybudovanie
kanalizácie, vodovodu, chodníka k ro-
dinnému domu so súp. č. 366, nachá-
dzajúceho sa v k. ú. Oravská Lesná,
avšak v súčasnej dobe nie je možné
z finančných dôvodov podmieňovať od-
predaj pozemkov pod miestnou komu-
nikáciou touto podmienkou.
OZ schvaľuje:
3-mesačné odpustenie nájmu a to z dô-
vodu nemožnosti užívať byt počas re-
konštrukcie.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. 1. 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 12. 2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 1. 3. 2019
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Zima snehom nešetrila

Do časti Demänová sa podarilo sprístupniť ces-
tu až na tretí deň, keď na pomoc prišla fréza z OSC
Čadca. Rovnako s frézou pri rozširovaní ciest
a chodníkov
dôležitú úlohu
plnil pán Dušan
Murín. Druhý
ťažký nakladač
zabezpečil pán
František Br-
ňák.

Po návšteve
m i n i s t e r k y
vnútra Denisy
Sakovej a pre-
zidenta hasič-
ského zboru
Alexandra Ne-
jedlého sa za-
čali mobilizo-
vať aj zložky
dobrovoľných
h a s i č s k ý c h
zborov (DHZ)
z celého Slo-
venska. V so-
botu ráno, kedy teplota klesla na –18 °C, v našej
obci pomáhalo viac ako 200 profesionálnych
a dobrovoľných hasičov. Títo ďalej pomáhali s od-
straňovaním snehu zo striech rodinných domov
a k ich prístupom. Taktiež pomáhali aj na stre-
chách poľnohospodárskeho družstva, kde bol ohro-
zený dobytok.

V mene občanov našej obce sa chceme poďako-

OZ žiada:
starostu obce zorganizovať stretnutie s p. Jozefínou
Dulovcovou, s p. Jozefom Srogoňom, majiteľom chaty
Gabrielom Hajašom s manželkou a poslancami OZ
ohľadom prerokovania pozemkov, týkajúcich sa vodo-
jemu a vodovodu v termíne do 31. 3. 2019.
OZ berie na vedomie:
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva obce Oravská Lesná.
OZ schvaľuje:
zvýšenie platu starostovi obce Oravská Lesná v zmys-
le ustanovenia § 4, ods. 2, zák. č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest o 35% s účinnosťou od 1. 3.
2019.
OZ schvaľuje:
pre hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná
a) odmenu za I. Q. 2019 vo výške 30%,
b) s účinnosťou od 1. 4. 2019 odmenu vo výške 20%

mesačne.
OZ schvaľuje:
finančný leasing na zakúpenie traktora LAMBORGI-
NI EGO 55 s príslušenstvom vo výške kúpnej ceny
36 156,00 € s DPH, s 20% akontáciou a s dobou splá-
cania 36 mesiacov.
OZ berie na vedomie:
prerokovanie investičných akcií.
OZ berie na vedomie:
zmenu rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým
opatrením starostu č. 1 podľa § 14 ods.2 písm. b/
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, konkrétne povolený presun me-
dzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov.
OZ berie na vedomie:
zmenu rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým
opatrením starostu č. 2 podľa § 14 ods. 2 písm. b/
zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, konkrétne povolený presun me-
dzi položkami a navýšenie príjmov a výdavkov.
OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods.2 písm. b/ zákona č. 583/
2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy, konkrétne prekročenie príjmov a výdavkov.
OZ schvaľuje:
zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľ-
stva, predsedov a členov komisií pri Obecnom zastupi-
teľstve (poslancov a neposlancov Obecného zastupi-
teľstva) v obci Oravská Lesná s účinnosťou od 1. 3.
2019.
A/ odvoláva:
delegovaných zástupcov obce do Rady školy:

Ing. Augustín Viater,
Rudolf Brisuda,
Ladislav Briš,
Anna Opartyová
s účinnosťou k 1. 3. 2019.

B/ schvaľuje:
zástupcov obce do Rady školy, a to:

Ladislav Briš,
Ing. Augustín Viater
Anton Kojda,
Silvia Srogoňová
s účinnosťou od 1. 3. 2019.

OZ berie na vedomie:
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
za rok 2018.
OZ žiada:
hlavného kontrolóra obce o kontrolu plnenia interpelá-
cií zo strany poslancov.
OZ schvaľuje:
vyplatenie náhrady platu starostovi JUDr. Marekovi
Majdišovi, PhD. za nevyčerpanú dovolenku za rok
2017 v rozsahu 12 dní, v zmysle § 2, ods. 2, zák. č. 253/
1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest.
OZ schvaľuje:
návrh nájomnej zmluvy medzi zmluvnými stranami
a to obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291,
IČO: 00314722, ako prenajímateľom a Urbariátom –
pozemkovým spoločenstvom Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná 867, IČO: 42392217, DIČ: 2120044113,
ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nebyto-
vých priestorov v budove klubového domu Oravská
Lesná so súpisným číslom 292, na treťom poschodí
o výmere 18,93 m2 na dobu neurčitú.

vať všetkým záchranným zložkám profesionál-
nych hasičov z celého Slovenska, vojakom zo
Žiliny, Martina a Ružomberka, našim a ostat-
ným dobrovoľným hasičom z okolitých dedín
a celého Slovenska, členom krízového štábu

okresného úradu, členom miestneho krízového
štábu, poslancom OZ, pracovníkom OcÚ, zá-
kladnej školy, všetkým dobrovoľníkom a tiež
tým, ktorí sa starali o stravovanie pre pomáha-
júcich. Poďakovanie patrí rovnako všetkým
miestnym strojníkom, ktorí aj napriek vysoké-
mu vyčerpaniu nepretržite sprístupňovali naše
cesty.

Informácie o kalamitnej situácií v našej obci
prinášali rôzne domáce aj zahraničné média, kde
bola zima prezentovaná viac menej v kontexte
živlu. Iný pohľad na vec ponúkol spracovaním
krátkeho videozáznamu náš redaktor Anton Kat-
renčík. Tvrdí, že na túto zimu sa dá pozerať aj inak.
Jeho odkaz je jednoduchý a priamy. „Veľkú sneho-
vú nádielku môžeme prijať buď ako problém, ale-
bo aj ako výzvu na dobrodružstvo, pričom vďaka

Vďaka snehu vznikol krátky reprezentačný
dokument

pomoci jeden druhému sa ľudia ešte viac spá-
jajú. Je len na nás, aký uhol pohľadu zvolí-
me.“ hovorí Anton.

Reprezentujúce trojminútové video (YOU-
TUBE Oravska Lesna – winter2019), kde je
naša obec vykreslená ako čarovná krajina, má
na Facebooku už viac ako 1 milión videní.
Vďaka anglickému dabingu si čaro našej zimy
pozreli ľudia aj v zahraničí.            Jozef Rošťák

(Dokončenie z 1. str.)
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KRÁTKE SPRÁVY

Obec zakúpila malotraktor

Miestna samospráva od začiatku marca dis-
ponuje novým traktorom. Dôvodom na kúpu
malého traktora bolo najmä zabezpečenie zim-
nej údržby chodníkov a ich odľahčenie od
ťažkých strojov. Súčasťou tejto techniky je aj
posýpač, objednaná je tiež snežná fréza a vleč-
ka.

Anonymné noviny, ktoré boli v októbri roznáša-
né v našej obci, kde bolo poškodené dobré meno
a česť viacerých spoluobčanov, majú autora. Podľa
uznesenia zo dňa 27. decembra 2018 vyšetrovateľa
Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom
Kubíne noviny v počte 30 kusov pripravila a vytlači-
la pani Viera Mazúrová.

Vyšetrovateľ objasnil
autora pamfletu

Súťaž vítačov bola vyhodnotená

V apríli 2018 obec vyhlásila súťaž o najlepší návrh na vítač
do našej obce. Počas leta pokračovalo druhé kolo súťaže.
Z dvanástich prihlásených komisia v decembri vybrala tri ná-
vrhy, a to: Ľudovíta Navrátila (A), Veroniky Vlčákovej (B)
a Lenky Ferenčíkovej (C). Z týchto sa pripravuje jeden finálny,
ktorý by mal byť realizovaný pri vstupoch do našej obce.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH
VOLIEB 2018

Volebná účasť 75,38 %.
Z 2535 oprávnených voličov volilo

1908 občanov.

VOĽBA STAROSTU OBCE

Marek Majdiš, JUDr., PhD., 33 r., NEKA, 1406
hlasov
Viera Mazúrová, Ing., 57 r., NEKA, 491 hlasov

VOĽBA POSLANCOV DO OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Jozef Rošťák, 42 r., NEKA, 934 hlasov
Martin Podstavek, 30 r., NEKA, 805 hlasov
Jozef Brňák, 58 r., NEKA, 800 hlasov
Silvia Srogoňová, 41 r., KDH, 663 hlasov
Ladislav Briš, 31 r., KDH 660, hlasov
Anton Kojda, 44 r., KDH, 627 hlasov
Dominik Dendis, Mgr., 31 r., SMER-SD,

           621 hlasov
Augustín Viater, Ing., 41 r., KDH, 621 hlasov
Miroslav Kolenčík, Ing., 30 r., SNS, 573 hlasov
Emil Rabčan, 58 r., KDH, 571 hlasov
Marek Bjalorit, 29 r., KDH, 568 hlasov
Martin Srogoň, 41 r., KDH, 524 hlasov
Jozef Murín, RNDr., 54 r., Sme rodina,

                                         478 hlasov
František Brňák. Ing., SMER-SD, 470 hlasov
Mária Hečková, 60 r., SMER-SD, 468 hlasov
Ladislav Vengrín, 55 r., SMER-SD, 426 hlasov
Marek Noga, 27 r., Vzdor, 417 hlasov
Karol Kolenčík, 68 r., SMER-SD, 398 hlasov
Pavol Rabčan, 35 r., SNS, 391 hlasov
Pavol Kojda, Ing., 33 r., SMER-SD, 272 hlasov
Jozef Fajčák, 67 r., KDH, 223 hlasov
Justín Murín, 55 r., OĽANO, 215 hlasov
Roland Berlík, 36 r., Most – Híd, 132 hlasov

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH
VOLIEB

Volebná účasť v I. kole prezidentských volieb
bola 1522 voličov z celkového množstva 2586
zapísaných voličov.

VOĽBA PREZIDENTA

Zuzana Čaputová (PS), 411 hlasov
František Mikloško (NEKA), 331 hlasov
Maroš Šefčovič (Smer), 237 hlasov
Marián Kotleba (ĽS NS), 198 hlasov
Štefan Harabin (NEKA), 177 hlasov
Milan Krajniak (Sme rodina), 82 hlasov
Béla Bugár (Most-Híd), 25 hlasov
Eduard Chmelár (NEKA), 20 hlasov
Martin Daňo (NEKA,) 13 hlasov
Róbert Švec (SHO), 6 hlasov
Juraj Zábojník (NEKA), 3 hlasy
Ivan Zuzula (SKS), 2 hlasy
Bohumila Tauchmannová (NEKA), 1 hlas

Do II. kola prezidentských volieb, ktoré budú
30. marca postúpili: Zuzana Čaputová a Ma-
roš Šefčovič.

B
C

A
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Prvá decembrová sobota sa už tradične v našej
obci nesie v duchu vianočných trhov. Ako ten čas
letí, už sme sa pri tejto vianočnej atmosfére stretli
štvrtý krát. Tradície sme si zachovali. Remesel-
níckeho jarmoku sa tento rok zúčastnilo 30 zá-
stupcov z našej obce, ktorí prezentovali svoje
šikovné ruky. Je až neuveriteľné, koľko šikovných
ľudí máme v našej dedine. Tento rok nás svojou
tvorbou potešili aj 2 zdravotne postihnuté slečny.
Čo mňa ako organizátorku teší najviac, že každý
rok pribudne niekto nový a hlavne, že sa so svoji-
mi výrobkami zapájajú aj deti. Aké by to boli
vianočne trhy bez kolied a folklóru? Folkloristi
nesklamali, všetko dokonale nacvičili a svojím
kultúrnym programom spestrili toto naše popo-
ludnie. Ani tento rok na nás nezabudol Mikuláš,

ktorý najviac potešil naše deťúrence. Po zotmení
pri speve kolied našich seniorov pán farár spolu s
pánom starostom rozsvietili vianočný stromček
pri kostole. Kapustnica, punč, klobása, ku ktorým
tento rok pribudol aj moskoľ a palacinky nás
svojou vôňou lákali na hostinu, aby aj naše bruš-
ká boli plné a spokojné.

Ďalší ročník vianočných trhov je úspešne za
nami. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí nám s or-

Vianočne trhy

ganizovaním vianočných trhov pomáhali a verím,
že nám ostanú verní. Výťažok trhov, ktorý tohto
roku činil 1050 € sme venovali rodine, ktorá tieto
peniažky potrebuje. Aby bol ďalší ročník ešte
lepší, môžeš nám pomôcť aj Ty svojou pripomien-
kou, návrhom, čímkoľvek... Takže vidíme sa spo-
lu pri ďalšom popoludní o nás, pre nás 7. decem-
bra 2019.

Teší sa na vás Vlasta Večereková

Lesníci postavili repliku starej vodnej píly

Myšlienka rozšíriť existujúci náučný lesnícky
chodník o zastávku s fungujúcou pílou na vodný
pohon nedávala spávať vedúcemu lesnej správy
Paráč Antonovi Kondelovi už veľmi dlho. Zvlášť,
keď pri plnení pracovných povinností pomerne
často prechádzal okolo starej gátrovej píly na
začiatku obce Lomná, známej ako „Pucheľova
píla“, na ktorej už zub času vykonal svoje. Z tohto
unikátneho, už historického diela zostala len tur-
bína, ozubené kolesá a samotný gáter. Svetielko
nádeje, že sa podarí zachrániť túto historickú pa-
miatku, svitlo vtedy, keď majiteľka – nevesta pô-

vodného vlastníka, súhlasila s bezodplatným da-
rovaním zvyšku tejto píly štátnym lesom. Výme-
nou za pílu bola úprava pozemku, kde píla pôvod-
ne stála.

Ďalším úspešným krokom na neľahkej ceste
záchrany tohto diela bola pomoc pána Mojmíra
Murína, ktorý „kope starého železa“ vdýchol dušu.
Poctivou a kvalifikovanou prácou postupne oži-
vil a spojazdnil všetky rozhodujúce súčasti tejto
píly. Jeho rodičia mali v minulosti rovnaký gáter
aj spolu s mlynom. „Pamätám si, že sme mleli
všetky druhy múky a tiež sme zásobovali elek-

trickou energiou niekoľko do-
mov v miestnej časti Brišovka,
za pomoci ktorej mohli ľudia
svietiť,“ prezradil Mojmír Mu-
rín.

V priebehu roku 2018 bol
pracovníkmi Lesníckeho a dre-
várskeho múzea vo Zvolene
spracovaný projekt stavebnej
časti, vybraný zhotoviteľ
a mohlo sa začať. Zakrátko
v miestnej časti Nová rieka vy-
rástla stavba, do ktorej bola
umiestnená opravená turbína na
vodný pohon. Nad ňou bol in-
štalovaný pôvodný gáter na pí-
lenie reziva. Keď koncom leta
zasvietila prvá žiarovka a boli
odstránené problémy so samot-

ným pohonom gátra, v tú chvíľu si všetci, čo sa
pričinili o záchranu tohto historického skvostu
v dejinách Oravy, pripadali ako v rozprávke, kto-
rá sa stala skutočnosťou.

Dostatočné zásoby vody po rekordnej sneho-
vej zime sú nádejou, že sa plánované slávnostné
otvorenie tejto gátrovej píly uskutoční v jarnom
období. Spustenie tohto diela bude dôstojným
začiatkom pripomínania si časti histórie života
našich predkov v tomto na lesy bohatom kraji,
kde práca v lese a následne spracovanie dreva
bolo často jediným zdrojom obživy.

Pavol Dendys
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Šírenie betlehemskej radosti ulicami našej farnosti

Uplynulé Vianoce sme si Jasličkovou po-
božnosťou opäť pripomenuli a oslávili uda-
losti spojené s narodením Pána Ježiša. Kona-
la sa 26. decembra vo farskom kostole
sv. Anny.

Na úvod Jasličkovej nás čakalo krátke tie-
ňové divadlo, v ktorom nám šikovní detskí her-
ci stvárnili vznik sveta, stvorenie človeka
a udalosti v rajskej záhrade. Posolstvom tieňo-
vého divadla bolo poukázať na lásku Boha, kto-
rý nám po hriechu v raji prisľúbil Vykupiteľa
sveta.

Jasličková pokračovala zjavením archanjela
Gabriela Panne Márii a vyvrcholila betlehem-
ským tajomstvom narodenia Krista, ktorému sa
klaňajú pastieri, ale aj králi. Samozrejme ne-
chýbali ani početné piesne, ktorými bola celá
pobožnosť popretkávaná.

Všetky účinkujúce deti si zaslúžia veľkú po-
chvalu za ochotu, snahu a prístup nielen počas
vystúpenia, ale aj pri náročných nácvikoch.

Už o dva dni neskôr, 28. decembra, sme
pokračovali v šírení radostnej zvesti koledova-
ním Dobrej noviny. Deti sa nenechali zastaviť
ani sychravým počasím, unavenými nohami
a hlasivkami. Pre svojich rovesníkov z Afriky,
tentokrát najmä pre deti z Ugandy, sa nám po-
darilo vyzbierať takmer 1500 eur.

Pán Boh zaplať všetkým darcom, deťom,
animátorom i ďalším, ktorí obetovali svoj čas,
námahu, finančné prostriedky či modlitby na
dobročinné účely a oslavu Boha prostredníc-
tvom Jasličkovej pobožnosti a Dobrej noviny!
:-)                                           Kristína Polečová
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Zdalo by sa, že sme nedávno vstúpili do ďal-
šieho školského roka a už máme jeho polovicu za
sebou. Oddýchnutí po vianočných prázdninách
sme sa 8. januára vrátili do škôlky. Mnohé deti sa
nevedeli dočkať prekvapenia z nových hračiek,
ktoré dostali od Ježiška aj v materskej škole.
Výber bol veľký, každý si mohol nájsť niečo zau-
jímavé pre tvorivú hru. Deti mali z toho naozaj
veľkú radosť. Samozrejme, že sa tešili aj na svo-
jich kamarátov a nové dobrodružstvá, ktoré s nimi
zažijú. Nebolo potrebné na ne dlho čakať. Táto
zima bola štedrá a priniesla nám všetkým bohatú
snehovú nádielku. Najväčšiu radosť z toho mali
opäť najmenší. Mohli sa dosýta vyšantiť v snehu.

Keďže máme v tomto školskom roku zmenené
priestory, triedy materskej školy sú zriadené
v budove ZŠ, využívame aj školský dvor pri ZŠ.
Práve tu sa v januári realizovala školská akcia
„Snehuliakovačka.“ Z dôvodu bezpečnosti detí
a poskytnutia dostatočného priestoru na jej reali-
záciu prebiehala v skupinách po dohode medzi
pani učiteľkami jednotlivých tried. Deti spoloč-
nými silami postavili svojho snehuliaka. Každý
bol iný, tak ako si ho vytvorila detská fantázia.
Jeden veľký, druhý malý, s uhlíkmi, halúzkami...
až tých snehuliakov na dvore bolo viac, ako sme
predpokladali. A ešte zostalo dosť času na šmýka-
nie a váľanie sa v snehu. Zime sa to zjavne páčilo,
lebo snehu nadelila neúrekom. Maličkých to teši-
lo a starším pribudla práca s odpratávaním snehu
z dôvodu sprístupnenia miest a bezpečnosti. Pre-
to mali škôlkari aj školáci 17. a 18. januára ďalšie

Zo života v materskej škole...

krátke tzv. snehové prázdniny a samozrejme, po
pár dňoch nemohli chýbať ani tie polročné.

Dostatočne sme si doma oddýchli a opäť sme
sa tešili na to, čo v škôlke ešte spolu zažijeme.
Cielené aktivity zamerané na rozvoj vedomostí,
schopností a zručností deti sa striedali s cviče-
ním, pohybovými hrami, spontánnou hrou, zá-
bavnými aktivitami. Každý deň priniesol prekva-
penia. Jedným z nich bolo aj divadlo „Na remes-
lá“, ktoré deťom zahrali pani učiteľky. Cez známu
rozprávku O kozliatkach a vlkovi deti spoznávali
remeslá mlynára, kováča a krajčírky. Dej diva-
dielka bol poprepletaný spevom, nechýbali ani
piesne detí, aby sa tak remeselníkom lepšie
a veselšie pracovalo. Ako to v každej rozprávke
býva, musí prísť koniec a aj teraz sa skončilo
všetko dobre.

Prešlo niekoľko dní a deti sa s pani učiteľkami
začali pripravovať na karneval. Tentokrát si samé
deti vytvorili jednoduché karnevalové masky.
26. februára sme sa znovu spolu stretli v priesto-
roch novej telocvične. Deti sa zmenili na kráľov
a princezné, chrobáčiky, šachové figúrky... a kar-
nevalová zábava sprevádzaná krátkymi príbehmi
sa začala. Detské piesne s pohybovou improvizá-
ciou vystriedali rôzne súťaže. Karnevalovú zába-
vu sme ukončili sladkou koláčikovou hostinou,
o ktorú sa postarala šikovná mamina dvoch deti
z Lienkovej a Včielkovej triedy. Každý si z tohto
dňa odniesol ešte domov malý balíček. A opäť
sme si doma užívali jarné prázdniny.

Mesiac marec je mesiacom knihy, preto sme

po jarných prázdninách zavítali do knižnice, škol-
skej aj obecnej, kde sme si nielen prezerali knihy,
ale zároveň sa veľa dozvedeli o práci tety knihov-
níčky. Teraz sa už všetci tešíme na jarné slniečko,
na jarné hry a rôzne aktivity vonku.

Kolektív MŠ Oravská Lesná
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V kalendári už oficiálne začala jar, tak sa
poďme pozrieť na to, čo sa v našej školičke udialo
počas zimy.

Ešte v novembri deviataci prijali piatakov
medzi druhostupniarov a pripravili pre nich cir-
kusovú pasovačku.

December sa niesol vo vianočnom duchu.
Najskôr medzi nás zavítal svätý Mikuláš so svoji-
mi pomocníkmi. Žiaci z prvého stupňa si pre neho
pripravili príbeh o tom, ako chcel svätý Peter
zrušiť Vianoce, lebo ľudia sú k sebe zlí. Ale anje-
lici mu dokázali, že to nie je pravda a našli na
svete aj dobrých ľudí. V príbehu hrali postupne
všetky triedy, od prvákov až po štvrtákov. Program
na druhom stupni mali pod taktovkou deviataci.
Piesňami, tancom a zábavnou reláciou Inkognito
bavili svojich spolužiakov. Pridali sa k nim aj
ďalší záujemcovia z iných
tried.

V decembri je už u nás
dlhoročnou tradíciou ne-
deľné stretnutie a posede-
nie so starkými, kde im
žiaci predvedú svoje ta-
lenty v speve, tanci, reci-
tácii či hraní v divadiel-
ku. Po skončení predsta-
venia si starí rodičia
mohli pozrieť našu novú
telocvičňu.

Pred odchodom na
vianočné prázdniny sme
si ešte zasúťažili v speve
kolied. Vianočná besied-
ka v posledný deň pred
prázdninami už bola ta-
kou čerešničkou na torte.

Január bol bohatý na známky a sneh. Žiaci sa
v škole usilovali získať čo najlepšie známky
a počasie sa usilovalo zasypať našu dedinku sne-
hom. Skôr, ako sme žiakom rozdali polročné vý-
pisy z vysvedčení, užili si nečakané dvojdňové

Správičky zo základnej školičky
snehové prázdniny.
A potom ešte polročné
prázdniny.

Bohatú snehovú ná-
dielku si vo februári vy-
chutnali najmä žiaci
siedmeho ročníka na ly-
žiarskom výcviku. Po-
čas siedmich dní stráve-
ných v našom lyžiar-
skom stredisku sa nau-
čili lyžovať alebo jazdiť
na snowboarde.

Koniec februára pat-
ril fašiangovému maš-
karnému plesu, kde sme
opäť mohli vidieť krás-

ne masky zhotovené šikovnými rukami našich
mamičiek. Okrem promenády v maskách sa žiaci
dosýta vybláznili na diskotéke. Najzaujímavejšie
masky boli odmenené darčekom. A všetci účast-
níci karnevalu dostali sladkú odmenu.

Marec je nielen prvý jarný mesiac, ale aj
mesiacom kníh. Po návrate z jarných prázdnin
nás čakal týždeň venovaný knihám. Pondelok sa
boli prváci zapísať do školskej knižnice. A už si
chodia aj požičiavať knihy. V utorok členovia
divadelného krúžku predstavili básnika P. O.
Hviezdoslava žiakom na 1. stupni. Počas celého
týždňa prvostupniari vytvárali mašle pre Hviez-
doslava. Tie najkrajšie sú vystavené v čitateľ-
skom kútiku na dolnej chodbe. V utorok sme sa aj
viac dozvedeli o kvíze Kniha ťa baví, ktorý trvá
počas celého marca a môže sa doň zapojiť každý.
Streda patrila recitátorom, ktorí si zmerali sily
v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Tí naj-
lepší postúpili na okresnú súťaž. Vo štvrtok pani
učiteľky z druhého stupňa čítali básničky žiakom
na prvom stupni. S básňami sme pokračovali aj
v piatok a to Piatkovou chvíľkou poézie. Okrem
toho žiaci 8. a 9. ročníka boli čítať svojim mlad-
ším spolužiakom v 5., 6. a 7. ročníku. Zlatým
klincom mesiaca kníh bude noc strávená v kniž-
nici, kde sa stretnú najväčší čitatelia. Ale o tom
až nabudúce...

Zuzana Brňáková

Minuloročným schválením obedov zadar-
mo pre žiakov materských a základných škôl
sa od januára 2019 museli začať zaoberať zria-
ďovatelia školských zariadení. Výnimkou nie
je ani Oravská Lesná. Od začiatku roka sa aj
v naše obci začalo v praxi uplatňovať stravova-
nie detí za príspevok štátu.

Obedy zadarmo sa od januára v zmysle nové-
ho zákona začali poskytovať zatiaľ 46-tim pred-
školákom. Okrem prenesenia poplatkov za stra-
vovanie detí z rodičov na štát sa zatiaľ toho až tak
veľa nezmenilo. „Tieto deti doposiaľ na obed cho-
dievali. Viac sa obávame toho, čo bude od sep-
tembra, kedy vznikne nárok na obed všetkým
žiakom v materskej aj základnej škole,“ priblížil
situáciu riaditeľ ZŠ s MŠ Miroslav Kvak.

V súčasnosti sa zo 450 žiakov v škole stravuje
230, čomu kapacitne zodpovedá kuchyňa aj jedá-
leň. Pri takmer stopercentnom navýšení bude škola
musieť riešiť viaceré nedostatky. Podľa starostu
obce Mareka Majdiša sa na tieto súvislosti nebral
žiaden ohľad. „Spolu s ostatnými starostami v
rámci ZMOBO (Združenie miest a obcí Bielej
Oravy) sme na dôsledky v praxi upozorňovali ešte

pred schválením tohto zákona.
Obec ako zriaďovateľ musí zná-
šať náklady na rozšírenie kapa-
city kuchyne nakúpením stro-
jov, ale tiež navýšením pracov-
nej sily o tri až štyri úväzky. Na
toto musíme hľadať finančné
prostriedky v rozpočte obce,“
povedal starosta obce. Podľa
riaditeľa školy bude nevyhnut-
né navýšiť počet stolov a stoli-
čiek do jedálne. „Pre umiest-
nenie všetkých stravníkov bu-
deme zrejme nútení pre niekto-
ré triedy tiež upraviť obedné
prestávky,“ dodal Miroslav Kvak.

V súvislosti so zavedením obedov zadarmo
základná škola od marca prechádza na elektronic-
ký systém výdaja stravy. Systém bude škole slúžiť
aj na jednoduchšie odhlasovanie dieťaťa zo stravy.
Nárok na príspevok má dieťa iba vtedy, ak je daný
deň v škole. V opačnom prípade, ak rodičia dieťa
neodhlásia z obedu, budú musieť obed zaplatiť.

Príspevok na obed vo výške 1,20 EUR na

Obedy zadarmo zaťažia samosprávu

žiaka na deň prichádza do obce ako dotácia zo
štátu. Obec ako zriaďovateľ ju následne posiela
škole. „Okrem navýšenia mzdových nákladov na
nové pracovné miesta vzniknú od septembra obci
ďalšie náklady, ktoré sú predbežne vyčíslené na
14 000 eur,“ doplnil Marek Majdiš. Podľa neho
viacerí starostovia dúfajú, že sa v tejto veci do
jesene ešte niečo zmení.

Jozef Rošťák
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Maškarný ples

Každoročnou súčasťou fašiangového obdobia v našej obci
je aj detský maškarný ples. Tento rok sa konal 27.  januára
v kultúrnom dome. Pre viac než sto účastníkov v maskách bol
pripravený bohatý program.

Zábavné popoludnie sme strávili spoločným tancovaním.
Súčasťou moderovaného programu boli tiež rôzne súťaže
a aktivity pre deti. Za nápaditosť a originalitu si zaslúženú

sladkú odmenu odniesli všetky masky. Naša po-
rota mala pri hodnotení náročnú úlohu. Nakoniec
sme však ocenili víťazov vo viacerých kategó-
riách – od najvtipnejšej či najtanečnejšej masky,
až po absolútneho víťaza.

Ďakujeme všetkým deťom a ich rodičom,
ktorí s nami prežili veselé popoludnie a tešíme
sa na maškarný ples opäť o rok :)

Vaši eRkári

Žilinský biskup Tomáš Galis každý rok udeľuje ocenenia
najlepším žiakom cirkevných škôl Žilinskej diecézy za re-
prezentáciu škôl a tiež za svedectvo kresťanského života.

Tento školský rok získali ocenenie aj naši dvaja študenti
– Kristína Polečová a Jakub Katrenčík.

Kristína Polečová je žiačkou 4. ročníka Strednej zdravot-
níckej školy sv. Františka z Assisi v Čadci. Počas štúdia na tejto
škole sa angažovala v rôznych aktivitách, reprezentovala školu
a tiež sa venovala našim lesnianskym deťom. Dosiahla vynika-
júce študijné výsledky.

Počas štúdia úspešne riešila biblické a dejepisné olympiády.
Zúčastňovala sa v rámci školy alebo mesta Čadca na zbierkach
pre nevidiacich či onkologicky chorých pacientov. Hodnotená
bola tiež jej dobrovoľnícka činnosť pre chorých v nemocnici ako
aj prednášky základov prvej pomoci na iných školách. Svoj
voľný čas obetuje deťom, o čom svedčí jej práca v CVČ (Centre
voľného času) a rovnako sa venuje našim deťom v Oravskej
Lesnej ako vedúca eRka.

Jakub Katrenčík je žiakom 3. ročníka trojročného odboru
stolár. Počas štúdia v SOŠ sv. Jozefa Robotníka získal množstvo
zručností a znalostí, ktoré využíva nielen vo svoj prospech, ale
aj v prospech školy. Svojimi výsledkami v súťažiach dokázal
ďalej šíriť dobré meno školy nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Počas štúdia získal tieto umiestnenia:
V súťaži Najlepší stolár 1. ročníka obsadil 2. miesto. V 2. roč-
níku v semifinále súťaže Mladý stolár – SKILL SLOVAKIA
obsadil 3. miesto. Tento výsledok ho automaticky posunul do
celoslovenského finále SUSO SKILL SLOVAKIA do Nitry, kde
spolu s Jakubom Frolom obsadili 2. miesto a postúpili do česko-
slovenského finále SUSO v Prahe. V konkurencii 11 škôl Čiech
a Slovenska obsadili 4. miesto. Jediný bod ich delil od 3. miesta.

Žilinská diecéza ocenila dvoch lesnianskych študentov

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

Katarína Katrenčíková
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Z obecnej matriky
Medzi nás prišli

Október 2018
Gregor Kvak
Tobias Kuric
Lucia Borovjaková
Jonáš Briš
Klára Murínová
Veronika Pčolková

November 2018
Mária Brachňáková

December 2018
Kristína Grofčíková
Vanesa Briššová
Alžbeta Kvaková

Január 2019
Ela Srogoňová
Júlia Poništiaková
Viola Kolenčíková
Matej Kvak
Lukáš Briš

Február 2019
Karin Nogová
Laura Dulovcová
Šimon Krivulčík
Tamara Majdišová
Jakub Škamor
Matúš Murín
František Jurký

    Jubileum oslávili...

Október 2018
70 rokov – Anna Olbertová

Ján Terešák
75 rokov – Jolana Srogoňová
80 rokov – Angela Bejdáková

November 2018
75 rokov – Justín Kojda
80 rokov – Karolína Olbertová
85 rokov – Justín Srogoň

December 2018
70 rokov – Mojmír Murín

Elena Pojezdalová
75 rokov – Štefan Kvak
80 rokov – Anton Chromek
85 rokov – Mária Chudobová
90 rokov – Anna Dendisová

Január 2019
70 rokov – Margita Kolenčíková

Anna Krivulčíková
75 rokov – Ladislav Murín

Jiři Tereštík
Jozefína Labanová
Anna Brňáková

80 rokov – Milan Rošťák

Február 2019
70 rokov – Mária Olbertová

Agneša Vrbinčíková
Jozef Tisoň
Anna Brňáková
Anton Mrekaj

90 rokov – Mária Murínová
Johana Vigodová

Od nás odišli

Október 2018
Margita Brišová 67 r.
Ján Ivanič 77 r.
Emília Olbertová 83 r.
Anton Mrva 59 r.

November 2018
Karol Kolenčík 93 r.
Jozef Briš 80 r.

December 2018
- - -

Január 2019
Anna Brišová 75 r.
Daniel Mazúch 65 r.

Február 2019
Ján Sumega 72 r.
Emília Kolenčíková 81 r.
Anton Vrábeľ 84 r.
Danka Pacoňová 34 r.

Anna Pojezdalová, matrikárka

Z obecnej kroniky

Rok 1984 – dažďové počasie a málo slnečných
dní zapríčinili neskorú žatvu. Mrazy, ktoré boli
v mesiaci jún (13. 6.) a v auguste zapríčinili ne-
úrodu zemiakov. 16. augusta 1984 bola v obci po-
vodeň. Za jeden a pol hodiny napršalo 65 ml zrážok.

Rok 1985 sa začal veľmi tuhou zimou. V januári
nastali veľké mrazy, kedy ortuť teplomera klesla
na –37 °C. Celý týždeň boli mrazy okolo –30 °C.
Ďalším prekvapením pre tento rok bol 1. máj.
Ľudia sa prebúdzali do snehovej fujavice. Sneho-
vá prikrývka dosiahla výšku 50 cm. V tento deň
bolo obmedzené autobusové spojenie, nakoľko
nebola odhrnutá štátna cesta. Mnoho ľudí sa nezú-
častnilo vtedy prvomájového sprievodu. Uškodi-
lo to aj zasadeným zemiakom, ktoré v zemi zhni-
li. Celý rok 1985 bol mokrým rokom. Úroda bola
veľmi slabá. 8. mája 1985 následkom veľkých
dažďov bola v obci povodeň.
V tomto roku 21. 6. 1985 bola uzatvorená aj
štátna cesta II/520 Orava – Kysuce v dôsledku
výstavby vodného diela Nová Bystrica.

Anna Pojezdalová

D O B R E  V E D I EŤ
Lehoty pre prijatie žiadosti o vydanie ob-

čianskeho preukazu (OP):
– vydanie prvého OP pre maloletého občana

je povinný požiadať rodič občana alebo opat-
rovník najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní
pred dovŕšením pätnásteho roku veku,

– o vydanie nového občianskeho preukazu je
občan povinný požiadať okresné riaditeľstvo
PZ do 30 dní od neplatnosti OP (napr. zmena
priezviska, trvalého pobytu),

– o vydanie nového občianskeho preukazu mô-
žete požiadať najskôr 180 dní pred uplynu-
tím doby jeho platnosti.
Výhodou je, že do prevzatia nového OP

disponujete stále platným preukazom. V opač-
nom prípade, pri neskoršom požiadaní napr. v
deň skončenia platnosti Vám oddelenie OR PZ
starý OP odoberie a do vydania nového môžete
ostať bez dokladu totožnosti. Preto buďte po-
zorní, kedy Vám končí platnosť OP.

Anna Pojezdalová

Naša matrika zaevidovala k 1. 1. 2019 3414
obyvateľov, ktorí sú natrvalo prihlásení v na-
šej obci. Z toho 1718 žien a 1696 mužov. Ale
ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí spoluob-
čania, z ktorých sa tešia hlavne rodičia, starí rodi-
čia, rodina, či veľa z nás. Tiež však sú aj smutnej-
šie dni v našom živote, keď nás tu na pozemskej
púti opúšťajú naši blízki alebo známi.

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

Zo srdca gratulujeme a prajeme ešte veľa
spoločných rokov života.

Štatistika obyvateľstva
obce Oravská Lesná
za rok 2018

Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 3414
z toho žien 1718
mužov 1696

Deti do 18 rokov 942
Občania od 18 – 60 rokov 1978

z toho muži od 18 – 60 rokov 1013
ženy od 18 – 60 rokov 965

Občania nad 60 rokov 494
z toho muži nad 60 rokov 212
ženy nad 60 rokov 282

Slobodní 1636
Slobodní nad 30 rokov 281

z toho mužov 191
žien 90

Ženatí 1524

Rozvedení 82

Ovdovelí 172
z toho mužov 23
žien 149

Priemerný vek občanov obce Oravská Lesná
34 rokov

Krásne výročie sobáša oslávili

65 rokov spoločného života:
Janka a Milan Kvak, 5.2. 1954 – 5. 2. 2019

50 rokov spoločného života:
Jozefa a Kamil Laban, 11.1.1969 – 11.1.2019

V roku 2018 sa narodilo 43 detí:
22 chlapcov a 21 dievčat

V roku 2018 zomrelo 27 občanov:
13 žien a 14 mužov

V roku 2018 bolo uzavretých 25 sobášov
                    – sobášení v Oravskej Lesnej,
9 sobášov – sobášení mimo Oravskej Les-
nej.

V roku 2018 boli 4 rozvody.

Najstarší občania
Oravskej Lesnej:

Antónia Opartyová 97 r.
Justína Hladeková 92 r.
Františka Brňáková 92 r.

Oslávencom srdečne
gratulujeme a prajeme veľa

zdravia, radosti
v kruhu svojich najbližších

a veľa Božích milostí
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O unikátnej zbierke Ľubomíra
Poleča sme písali pred piatimi rok-
mi, keď už vtedy, s počtom 40 000
pohľadníc, bol najväčším zberate-
ľom na Slovensku. Tomuto koníč-
ku sa venuje aj naďalej a svoju
zbierku neustále dopĺňa o nové
exempláre.

Dnes sa v jeho zbierke nachádza
až neuveriteľných 50 000 pohľadníc
z rôznych kútov našej planéty. Dis-
ponuje pohľadnicami z takmer 170
štátov sveta, zo známych, ale aj me-
nej známych miest. Časť zbierky tvo-
rí vlastná kolekcia, inú časť mu poš-
tou zasielajú priatelia, známi alebo
ľudia, ktorí o jeho záľube vedia. Za
vzácnejšie exempláre bolo treba za-
platiť. Nazretím do Ľubových fas-
ciklov prídeme na to, že pohľadnice

Spomeň si a pošli pohľadnicu
nemusia byť iba
papierové. Hoci to
znie čudne, obsa-
hom jeho zberateľ-
skej kolekcie sú aj
pohľadnice z dre-
va či medená po-
hľadnica z južnej
Afriky.

Prečo znova
píšeme o našom
zberateľovi? Práve
preto, že onedlho
tu máme leto, čas
prázdnin a dovo-
leniek a s tým spo-
jené cestovanie.
Možno už aj ty
máš namierené
vyraziť na nejaké

z a u j í m a v é
miesto na Slo-
vensku, v Če-
chách, v Európe
alebo do vzdia-
lenejších častí
sveta. Ak si pri

tvojej radosti z relaxu a oddychu spo-
menieš aj na zbierku pohľadníc Ľu-
bomíra Poleča, neváhaj jednou po-
hľadnicou urobiť radosť aj nášmu zbe-
rateľovi. Pohľadnicu pošli na adre-
su: Ľubomír Poleč, Pribišská č.133.
Prípadne mu pohľadnice dones

osobne. Rovnako doručiť môžeš za-
ujímavé pohľadnice, ktoré si sám
dostal a plánuješ ich vyhodiť do koša.
Veríme, že si raz celú zbierku bude-
me môcť pozrieť na nejakej príleži-
tostnej výstave v obci.

Jozef Rošťák

ZA ŠPORTOM, PRE ZDRAVIE
Aerobik
Každý pondelok a stredu sa môžete aktívne zúčastniť na cvičení

aerobiku. Začína sa o 18:30 hod. v sále kultúrneho domu.

Kalanetika
Podobne v utorky a štvrtky sa v kultúrnom dome cvičí kalaneti-

ka. Obsahom je aj liečebná zostava cvikov na chrbticu. Rovnako aj tu
ste všetci vítaní od 19:00 hod.

Fitnes centrum
Pre záujemcov o cvičenie v posilňovni, je tu možnosť prihlásiť

sa do fitnescentra v kultúrnom dome (3. poschodie). Podmienkou je
byť Lesňanom a mať viac ako 15 rokov.

Medená pohľadnica z Afriky
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Medžugorje sa stalo veľkým pútnickým
miestom a povzbudením vo viere pre milióny
ľudí. Mnohí na tomto mieste zažili Božiu mi-
losť a prítomnosť vo svojom srdci, na základe
ktorej dostávajú motiváciu viesť lepší život.
Otvárajú srdce pre Boha a pre ľudí, nachádza-
jú vnútornú slobodu a uzdravenie, povolanie,
rozhodujú sa pre život spoločenstva s Bohom.
Zmenené životy, humanitárne aktivity a pro-
jekty ovplyvnené alebo inšpirované Medžugo-
rím bezpochyby prispievajú k tomu, aby bol
tento svet lepším.

Aj my sme sa rozhodli putovať na toto miesto.
Prvý augustový týždeň pravidelne patrí Festivalu
mladých. Už po tridsiaty krát sa stretávajú mladí
z približne 70 krajín celého sveta, aby strávili
spoločný čas v Medžugorí. Festival mladých, ktorý
organizujú bratia františkáni, je čas spoločných
stretnutí, prednášok, besied, zábavy, nových pria-
teľstiev s mladými z rôznych kútov sveta. Ďalej je
to čas naplnený modlitbou počas modlitbového
programu a svätých omší, na ktorých sa zúčastňu-

Pozvánka na Festival mladých do Medžugorja

je približne 60 tisíc ľudí a až 560 kňazov. Vystupovať budeme na vrch
zjavenia – Podbrdo a Križevac. Voľný čas využijeme kúpaním sa v mori
a v Kravických vodopádoch.

Pozývame vás pridať sa k nám. Z našej farnosti s nami tiež vycestuje
náš rodák, saleziánsky kňaz Janko Holubčík☺.

Cestujeme v termíne 31. 7. – 8. 8. 2019. Informovať sa a prihlásiť
môžete na tel. čísle 0907 833 761.                         Božena Podstavková
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Z KULTÚRY

Adventný koncert
Maroša Banga

PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ
Stavanie mája 28. apríl o 16:00 hod. – centrum obce
Lesnianska heligónka 5. máj o 14:00 hod. – kultúrny dom
Deň matiek 12. máj o 14:00 hod. – kultúrny dom
Športový deň 23. jún – areál TJ
Odpustová slávnosť  26. júl o 11:00 hod.

– Kaplnka Božieho milosrdenstva
Helena Jakubová

Divadelné predstavenie

Koncert skupiny Sokoly

V nedeľu 17. marca k nám zavítali divadelní ochotníci zo Žabokriek pri Martine. Divadel-
né predstavenie hudobnej komédie „JE ÚŽASNÁ" priblížilo autentický príbeh  speváčky,
ktorá nevedela spievať. Komédiu spracoval režisér Martin Zachar.

V sobotu 8. decembra, po ukončení vianočných trhov, sa vo farskom kostole uskutočnil
koncert skupina Sokoly, známej z účinkovania v televíznej relácií „Všetko, čo mám rád“.
Diváci si vypočuli krásne slovenské koledy v podaní špeciálneho hosťa – speváčky Moniky
Kandráčovej. Záznam tohto koncertu v druhý sviatok Vianoc odvysielala televízia LUX.

V nedeľu 2. decembra, po rozsvietení ad-
ventného venca v centre obce, sa vo farskom
kostole uskutočnil adventný koncert nevidia-
ceho speváka Maroša Banga. Slovom ho spre-
vádzala jeho rovnako nevidiaca manželka Ale-
xandra. Posolstvom koncertu bolo pripomenu-
tie si významu adventu a Vianoc. Nevidiaci
manželia zanechali odkaz, aby vzájomné po-
rozumenie a láska nebola ohraničená iba ob-
dobím Vianoc.

Z L A T N Í C T V O

Silvia
v Zákamennom vám ponúka:

Zlaté a strieborné
náušnice, prstene, retiazky, prívesky,
náušničky ku krstu, sety, obrúčky

Hodinky
nástenné a náramkové: dámske,
pánske, detské

Sklo
svadobné poháre, vázy, kalichy

Opravy
zlatých a strieborných retiazok,
náušníc, prsteňov, osádzanie kameňov
do prsteňov, zväčšovanie/zmenšovanie
prsteňov a obrúčok, čistenie a leštenie
šperkov a mnoho iného.

Silvia Rabčanová, tel.: 0905 277 642
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 Pijavice to ako „púšťanie žilou“?
Mnohí z nás si pri liečení pijavi-

cami predstavia iba satie krvi alebo
odsatie choroby pijavicou. Často sú
tieto myšlienky spojené s tzv. púšťa-
ním žilou z minulosti, kedy si ľudia
mysleli, že keď telo trochu vykrvá-
ca, dôjde k rovnováhe a samo sa tým
zbaví chorôb, vylieči sa. Mnohé sto-
ročia dokonca ľudí takto liečili v do-
mnení, že strata krvi im pomôže.
A naozaj, na otvorenie rán používali
aj pijavice, ktoré krv jednak vysali,
ale tiež zriedili, a tak rana krvácala
dlhšie. Pravda je však taká, že hoci
pijavice sajú krv, je to bezpredmet-
né. Dôležité je, že počas satia vpúš-
ťajú do tela cca 150 liečivých látok,
ktoré liečia steny ciev, zabraňujú zrá-
žaniu krvi, bránia tvorbe trombov,
sú protizápalové, antibakteriálne...
a tým liečia nielen konkrétny prob-
lém, ale celý organizmus.

 Čo vlastne takými pijavicami
môžeme liečiť?

Diagnóz, na ktoré sú tieto zvie-
ratká prospešné, je veľmi veľa. Sú to
hlavne choroby spojené s krvou
a vnútorné zápaly. Kŕčové žily, trom-
by, artróza, reuma, vredy, nehojace
sa rany, bolesti svalov a kĺbov, kož-
né choroby, vysoký krvný tlak, rôz-
ne iné zápaly. Ako veľké plus však
je, že si s danou diagnózou celkovo
preliečite krv a imunitu, takže nie-
kedy sa napríklad nečakane upraví
cukrovka alebo zlepší stav pokožky.

 Pijavicu necháš „blúdiť“ po tele
a čakáš kde sa prisaje?

Presne toto urobiť nemôžem. Pi-
javici presne určím, kde sa má pri-
sať, podľa toho, čo chceme preliečiť.
Do tela sa zahryzne asi milimeter,
nesmie sa preto prisať napr. na vidi-
teľnú žilu (rozriedila by krv, otvorila
ranu a hrozilo by vykrvácanie), ale-
bo u veľmi chudých ľudí priamo na
kĺb (ak sa zahryzne do chrupavky,
rana sa veľmi dlho hojí), tiež nesmie
ísť do otvorenej rany. Vložím ju do
injekčnej striekačky, kde mám odre-
zanú vrchnú časť a priložím ku telu,
na miesto, kde je to najefektívnejšie.
Ku kŕčovej žile, nad bercový vred,
priamo na vnútorný vred, vyrážku,
na hrudník ku srdcu, na pľúca, oblič-
ky, na zapálený sval, opuchnutý kĺb,
za ucho, ku kožnému problému...

 Necháš ju na tele až kým sa sama
neodsaje?

Až 80% liečivých látok dáva do
tela prvých 10 minút. Nemá preto
nejaký veľký zmysel držať ju na tele
až do odpadnutia. Trvalo by to

v niektorých
prípadoch aj
viac hodín. Ne-
chávam ju pre-
to na tele cca
25-30 minút,
za tento čas dá
naozaj telu to,
čo má. K mies-
tu zahryznutia
priložím dezin-
fekčný tampón
a pijavica sa
sama odsaje.
Keby sme ju
odtrhli, urobili
by sme člove-
ku väčšiu ranu
a ublížili pija-
vici.

 Bolí to?
Cítite mier-

ne mravčenie,
malé elektrické
výboje. Záleží
od citlivosti
miesta, kde je
pijavica prilo-
žená, a tiež od
prahu bolesti daného človeka. Niekto
necíti vôbec nič, niekto malé šklba-
nie. Pri hojení ranka často svrbí, čo
nie je veľmi príjemné. Pri rozškraba-
ní hrozí riziko infekcie, preto je lep-
šie svrbenie vydržať a neškriabať.

 Môžem si ju potom zobrať do-
mov ako suvenír, respektíve znova
priložiť, keď vyhladne?

Áno môžete, ale či je to dobrý
nápad, to nechám na vašom rozhod-
nutí :). Pijavica po prisatí je už len
a len vaša. Má vašu krv a prípadné
choroby, keby sme ju dali inému člo-
veku, hrozí nakazenie. Čo sa týka
opätovného priloženia, vôbec tu ne-
jde o vyhladnutie pijavice, ale o to,
aby sa jej znovu aktivovali liečivé
látky, ktoré v tele má, a ktoré vám
opäť vstrekne do organizmu. To však
trvá tri mesiace. Môžete si preto zo-
brať pijavicu domov, starať sa o ňu
a o tri mesiace ju opäť použiť, ale
z hygienického a zdravotného hľa-
diska to vôbec neodporúčam. Počas
tých troch mesiacov sa bude čistiť
z krvi, ale úplne sa nikdy nevyčistí.
Môže vás preto spätne nakaziť cho-
robou, z ktorej ste sa už vy vyliečili,
ale baktérie v jej tele ostali. Preto je
dobré zlikvidovať ju hneď po apliká-
cii.

 Takže doma máš liaheň pijavíc?
Kdeže. Je to omnoho zložitejšie.

Ja ich kupujem od certifikovaného

chovateľa, ktorý ma do tejto temati-
ky postupne zaúčal a stále mi je ná-
pomocný. Má už dvadsaťročné skú-
senosti a dodáva pijavice Sloven-
skej a Českej republike. Cesta takej

vyliahnutej pijavičky ku klientovi
trvá pár mesiacov. Musia si prejsť
rôznymi etapami a pred predajom
idú na výskum či sú naozaj zdravé
a vhodné.

 Však ja keď som bol malý, sme
to chytali v potoku, to by som si
mohol nachytať, nie?

No vlastne, mohol... ale či tá čo
sa túla v potoku je liečivá, to nikto
netuší :). Na svete existuje až 600
druhov pijavíc, pritom iba tri z nich
sú liečivé. Tá, ktorú používam ja, je
pijavica lekárska – Hirudo medici-
nalis. Ďalšie riziko pijavice z potoka

je to, že už predtým mohla parazito-
vať na iných zvieratách, rybách...
a od nich sa nakaziť chorobami, kto-
ré by sa pri prisatí mohli preniesť na
človeka.

 A pomôže mi to vôbec?
Toto vám garantovať nemôžem.

Každý organizmus je iný a každé
telo je iné. Tak, ako niekto pozitívne
reaguje na liečbu nejakými liekmi
a niekto nie, rovnako je to aj s pija-
vicami. Niekto pocíti úľavu po prilo-
žení 5 pijavíc, niekto ju nepocíti ani
po 30. Je to liečba, takže nemôžeme
čakať zázrak hneď po prvom prilože-
ní. Niekedy je potrebných 7-8 stret-
nutí, kedy na jedenkrát priložíme na
telo 4-8 pijavíc, a až potom človek
pocíti rozdiel. Najpoužívanejší vzo-
rec je 4-5 pijavíc, s odstupom 4-7
dní, spolu 8-12 priložení. Všetko je
veľmi individuálne a celá liečba zá-
visí od problému, reakcie na liečbu
a financií.

 A čo ešte také zaujímavé by si
nám o tom všetkom povedala?

Možno tak to, že v tej svojej ma-
lej hlavičke má skutočne 270 zubov
a ranku budete mať v tvare Y, podľa
uloženia zubov v čeľusti. V minulos-
ti sa s touto liečbou spájajú mnohé
mýty, čo to som spomínala už v úvo-
de. Používali ju hlavne na otvorenie
rán a mysleli si, že samotné vykrvá-
canie pomôže. Často však používali
jednu pijavicu na viacerých ľudí,
a tým prenášali choroby. Preto pija-
vice v minulosti niekedy viac ublíži-
li ako pomohli. Môžete sa stretnúť aj
s názorom, že je dobré pijavicu po-
soliť, aby vyvrátila krv a rýchlejšie
vyhladla. Už z toho čo sme si pove-
dali, je jasné, že je to zbytočné
a hlavne neetické. Jednak utýrame
živočícha a jej vyhladnutie nám i tak
nepomôže, keďže sa jej nereaktivujú
liečivé látky. Takže príroda si vie
zas najlepšie pomôcť sama.

Veronika Fíniková

Ako pijavice zimu v Lesnej prežili...
alebo ako nechať do seba zahryznúť 270 zubov a predsa nevykrvácať

Viacerí z Vás už počuli o liečbe pijavicami a aj o tom, že sa také niečo
najnovšie deje v našej dedinke. V poslednom čase dostávam o týchto
zvieratkách kopec otázok, preto som sa rozhodla ich život a liečbu
trošku priblížiť aj takouto formou otázok, ktoré dostávam pri aplikova-
ní liečby.
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Maroko je pobrežná krajina se-
vernej Afriky. Západné pobrežie ob-
mýva Atlantický oceán a severné
patrí do Stredozemného mora. Do
tejto krajiny sa rozhodla zavítať šesť-
členná lesnianska posádka: Jakub,
Lukáš, Tono, Lucka, Katka a Aďka.
Maroko je blízka exotika, ktorá po-
núka všetko, po čom túži nejeden
cestovateľ. Bližšie vám túto turistic-
kú destináciu priblížia naši cestova-
telia.

Do tejto africkej krajiny sme sa
rozhodli vycestovať koncom januá-
ra. V tomto období sú tam veľmi
príjemné teploty (na rozdiel od kala-
mitného stavu, ktorý bol vyhlásený
v našej dedine ☺), vhodné na spo-
znávanie krajiny. Počas týchto pia-
tich dní sme precestovali viac ako
1400 km. Naša cesta viedla z Brati-
slavy priamo do mesta Marrákeš, kto-
ré je druhým najväčším mestom v
krajine. Aj napriek tomu, že sme ne-
mali pred cestou nič zarezervované
(okrem noci na Sahare), naše kroky
mierili z letiska priamo do požičov-
ne áut, kde nás miestny obyvateľ pre-
sviedčal, že 5-miestne auto je v pod-
state auto pre siedmych. Po úspeš-
nom prenajatí auta sme sa vydali
naprieč Marrákešom, ktorý už na
prvý pohľad vyzeral zaujímavo, ne-
hovoriac o doprave, ktorá je tu nao-
zaj „bezpečná“. V momente, keď zis-
títe, že sa z dvojprúdovky stane štvor-
prúdovka a po vašej pravej strane
vás obieha cyklista s rebríkom na
pleci, nezostáva vám nič iné, len za-
pnúť mobil a natočiť tento pouličný
chaos.

Po prehliadke mesta, sme zamie-
rili na východ Afriky a cestou riešili
„ubytko“. Podarilo sa nám vybaviť
nocľah rovno oproti najznámejším
vodopádom, ktoré boli tiež jedným
z miest, ktoré sme chceli v Maroku
určite vidieť. Skoro ráno sme mali
pred sebou dlhú cestu na Saharu, pri
vodopádoch sme sa zastavili až ces-
tou späť. Smerom do Merzougy (Sa-
hary) sme išli naprieč mohutným
Atlasom (pohorie), kde sme si pri

Maroko za 5 dní na vlastnú päsť

východe slnka vychutnali luxusné
raňajky. K dispozícii sme mali len
dva malé chlebíky, 6 vajíčok a jeden
džús, ktoré museli vystačiť pre 6 člen-
nú posádku. Vtedy sme však ešte
netušili, že pôjdeme 4 hodiny cez
serpentíny, kde nebola žiadna čerpa-
cia stanica, jedlo a dokonca ani sig-
nál. Napriek všetkým spomínaným
nástrahám, sme s úžasom obdivova-
li dediny, ktoré neboli typické, pre-
tože tu bolo cítiť veľkú chudobu. Ľu-
dia tu žili veľmi skromne, bývali
v jednoduchých hlinených domče-
koch, prevážali sa na osloch a pesto-
vali si potravu.

Po príchode do nášho cieľa – na
Saharu, nás na vopred určenom mies-
te čakal sprievodca. Zbalili sme si
iba tie najnutnejšie veci a vydali sme
sa smerom na púšť, kde nás čakali
naše dopravné prostriedky – ťavy.
Nasadať na tieto zvieratá bola cel-
kom zábava, pretože ťavy vstávajú
najskôr na zadné, až potom na pred-
né nohy... čiže udržať sa, bol celkom
problém ☺. S posádkou tiav sme
vyrazili na hodinovú prechádzku
smerom k našim stanom práve vo
chvíli, keď zapadalo slnko a celá púšť
si vyhrávala oranžovými farbami.
Teplota sa tam v tej chvíli pohybo-
vala okolo 24 °C a v noci prudko
klesla na 4 °C. Pred táboriskom nás
uvítali miestne kmene, ktoré nám pri-
chystali večeru pozostávajúcu z ich
tradičných jedál, (mäso so zemiak-
mi a dusenou zeleninou) priprave-
ných v špeciálnych nádobách. Rov-
nako sme vyskúšali typický maroc-

ký čaj, ktorý pripomína náš presla-
dený pigi čaj. Náš druhý deň sme
ukončili programom, ktorý si pre nás
pripravili hostitelia. Nechýbala tra-
dičná muzika, správna parta, krásne
hviezdy, jednoducho neopísateľná
atmosféra, ktorú každému odporú-
čame zažiť.

Ďalší deň sa chalani rozhodli roz-
lúčiť so Saharou jazdou na štvorkol-
kách. Deväťhodinovú cestu späť
k vodopádom Ozoud sme si spríjem-
ňovali rôznymi hrami a spevom. Už
na prvý pohľad boli vodopády oča-
rujúce, no smerom k nim sme natra-
fili na miestneho „týpka“, ktorý nás
predošlú noc ubytoval a navrhol nám,
že nás bude sprevádzať. Všade okolo
nás poskakovali voľne žijúce opice,
zvyknuté na turistov až do takej mie-
ry, že nemali problém ich okradnúť
o telefón alebo vodu. Sprievodca nás
zaviedol aj do jaskyne, ku ktorej vie-
dol uzučký chodník. V časti, kde sa
jaskyňa nachádzala, žili berberské
kmene (pôvodní obyvatelia Afriky
žijúci voľne v prírode), s ktorými
sme sa mali možnosť stretnúť. Bolo
dosť pôsobivé vidieť a porovnať si
život Berberov s naším. Skromnosť,
pohostinnosť a priateľskosť, to sú ich
charakteristické vlastnosti. Boli sme
celkom prekvapení, keď nás hlavný
domáci ponúkol hašišom, ktorý tam
vo veľkom ťahali cez tenký bambus.
Ďalšou zastávkou bol malý domček
Boba Marleyho, kde nás uvítali do-
máci s najlepším čerstvým džúsom
z pomarančov, rastúcich hneď vedľa
na stromoch. Vedeli by sme tieto zá-
žitky opisovať ešte skutočne veľmi
dlho, ale ako sa hovorí: Lepšie je raz
vidieť ako stokrát počuť. Takže ne-
váhajte a určite sa zatúlajte do tejto
rôznorodej krajiny. Stojí to za to.

Lucia a Katarína Katrenčíková
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Pána Jozefa Tisoňa z Pribišskej
môžete na bicykli stretnúť takmer
365 dní v roku. Prekážkou pre
neho nie je dážď, sneh ani mráz.
Na dvoch kolesách s vlastným po-
honom najazdil viac ako 130 000
km. Viac o jeho životnom koníčku
nám sám prezradil v krátkom roz-
hovore.

 Kedy ste začali s bicyklovaním,
pamätáte sa na svoj prvý bicykel?

Prvé jazdy som absolvoval na ot-
covom bicykli, samozrejme potajom-
ky sme si ho s bratom vypožičali
a vozili sme sa popod „štangľu“, keď-
že inak by sme na pedále nedočiahli.
Mysleli sme si, že otec sa to nedo-
zvie, ale prezradili nás nohavice za-
mastené od retiazky ☺.

Vlastný bicykel „Ukrajinu“ som
koncom sedemdesiatych rokov do-
stal od svojho švagra. Nemal žiadne
prevody, takže do kopca bolo treba
poriadne zabrať. Pamätám si vtedaj-
ší slogan na tento bicykel: „ Ak chceš
spoznať čo je drina, kúp si kolo Ukra-
jina“.

 Kam viedla vaša prvá cyklotú-
ra? Máte svoje obľúbené miesta?

Prvú vzdialenejšiu trasu som ab-
solvoval cez Mútne a Oravské Vese-
lé do Jasenice, tým sa to začalo. Dnes
jazdím po rôznych trasách. Možno

K druhej marcovej sobote v na-
šej obci už 15 rokov neodmysliteľne
patrí športové podujatie Horizont
Erdútky. Začínali sme v roku 2005

ako malá turistická akcia pre obyva-
teľov Oravskej Lesnej, ktorá po vzo-
re iných oravských obcí chcela tak-
tiež organizovať zimný bežkársky
prechod. Akcia však zakrátko pre-
rástla regionálny rozmer, dostala sa
do kalendára KST a počtom účastní-
kov sa zaradila k najväčším zimným
turistickým podujatiam. Zúčastňuje
sa jej množstvo turistov zo všetkých
kútov Slovenska aj zahraničia.

Organizátori dali z príležitosti 15.
ročníka vyrobiť príležitostnú pečiat-

Horizont Erdútky
ku a taktiež pamätné tričká s logom
prechodu. Aj účasť bola tento rok
rekordná. Na akcii participovalo 967
účastníkov vrátane 37 organizátorov,
z toho 412 žien (43%) a 555 mužov
(57%). Lesňanov prišlo 312 (32%),
z ostatných kútov Slovenska môže-
me spomenúť Bratislavu, Piešťany,
Nové Mesto nad Váhom, Prešov,
Zvolen, Čierny Balog, Košice či
Spišskú Novú Ves. Takmer tri de-
siatky turistov k nám zavítali zo za-
hraničia – najmä z Čiech, piati
z Poľska a dvaja zo Švédska.

Aj napriek plusovým teplotám
snehová pokrývka bola na trati v prie-
mere 50 cm. Preto organizátori mohli
vyznačiť starú, klasickú bežkársku
trasu 24 km dlhú trasu: Cyklochod-
ník – Kohútik – Lehotská – Taneč-
ník – Demänová – Kubínska – Bes-
kyd – Brišovka. Pešia trasa merala
14 km. Pre účastníkov bolo zabez-
pečené dvakrát občerstvenie na trati
a nakoniec pohostenie v cieli vo for-
me tradičných zabíjačkových špecia-

lít. Počasie bolo adrenalínové, ráno
vykuklo slniečko, neskôr sa zatiahlo
a po obede si už účastníkov „vychut-
nal“ dážď so snehom a vetrom. Verí-
me, že dážď nepokazil turistom dob-
rú náladu z pekného športového pod-
ujatia a že si dosýta užili poslednú
akciu zimy na Orave.

Poďakovanie patrí všetkým or-
ganizátorom, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom priložili ruku k dielu. A sa-
mozrejme účastníkom podujatia, že
sa k nám radi vracajú, objavujú krá-
sy našej dedinky a spoločne robíme
niečo pre svoje zdravie.

Alenka Beloritová a Michal Ignaťák

Bicykel mu prirástol k srdcu

najčastejšie sa vyberiem z Ústrigu
cez Lomňanskú priehybu do Lom-
nej. Sem tam sa vydám na opačnú
stranu - Tanečník a Demänovú. Rov-
nako rád chodím na Zázrivský ko-
pec, kde si popri bicyklovaní vy-
chutnávam pohľady na malý a veľký

Rozsutec. Občas
vybehnem aj na
cyklotrasu z No-
vej Bystrice do
Krásna nad Kysu-
cou.

 Jazdievate skôr
sám alebo aj
v nejakej skupin-
ke?

Väčšinou vy-
rážam sám, v mi-
nulosti som sem
tam jazdieval
s Karolom Grof-
číkom a Paľom
Brišom. Spoločné
túry sú už len spo-
radické. Určite
však medzi ne pat-
rí každoročne
v prvú júlovú ne-
deľu organizovaná
cyklotúra do Rieč-
nice. Avšak pre-
kvapuje ma pri

tom, že sa jej zúčastňuje tak málo
Lesňanov. Zdá sa, že ľudia si tu od
bicyklov odvykli. Uvítal by som,
keby sa našlo viac ľudí, ktorí by sa
chceli venovať tomuto športu.

 A čo počasie, nezvykne vás odra-
diť z plánovanej cesty?

Ak chcete ísť na bicykel, treba
k tomu len chuť. Počasie nemôže byť
prekážkou. Mne nevadí ani dážď ani
sneh. Na bicykli idem aj keď je
–30 °C. Nepríjemný vie byť možno
silný vietor. Pamätám si jeden roč-
ník cyklotúry, kde sme všetci zmokli
do nitky, ale na to treba byť priprave-
ný náhradným oblečením.

 Aký má pre vás zmysel jazda na
bicykli? Cítite sa možno zdravšie?

Jazda je pre mňa relaxom, ako
keby som sa vykúpal v teplom kúpe-
li. Pri futbale som si kedysi zranil
koleno, problém sa mi zopakoval aj
pri lyžovaní. Bicyklovanie sa mi
z týchto športov pre koleno javí ako
najmenšia záťaž. Určite by som ten-
to šport odporúčal aj ostatným.

Jozefovi Tisoňovi prajeme
pevné zdravie a ešte veľa šťast-
ných kilometrov. Rovnako pra-
jeme mladším i starším, aby si so
začínajúcou jarou vychutnali
očarujúce krásy našej prírody
práve z bicykla. Snáď sa už čosko-
ro dočkáme aj plánovanej cyk-
lotrasy, ktorá by z našej existu-
júcej mala pokračovať až do Ná-
mestova.

Pre LN spracoval Jozef Rošťák


