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Všetko má svoj začiatok a koniec. Aj náš život
kedysi začal a tiež niekedy skončí. Začiatok nezávisí
od človeka, ale záver, ten máme v rukách my. Pred
nami je život v podobe prázdnych nádob, ktoré
máme naplniť. Táto náplň je našim vkladom pre

život. Iba od nás závisí, či budú
naplnené nádoby nášho živo-
ta. Jednou z možností môže byť
aj Ježišova výzva naplniť život
milosrdenstvom a odpúšťaním
keď hovorí: "Blahoslavení mi-
losrdní, lebo oni dosiahnu mi-
losrdenstvo." (Mt 5, 7). Celý
svoj verejný život napĺňal tým-

to posolstvom. Niektorým vyvolal slzu v oku, iných
privádzal do zúrivosti. Až sa dostal na kríž a tam to
zavŕšil, keď povedal: "Otče, odpusť im, lebo neve-
dia, čo robia." (Lk, 23, 34). Ježiš nevolá po pomste,
ale zvoláva po odpustení. Ľudstvo spoznáva Božie
posolstvo odpúšťania. Môžeme to zobrať ako výzvu
a napĺňať dni odpúšťaním.

Odpustenie je pripravené pre dva typy ľudí. Prvý
typ, to sú tí, ktorí nevedia čo robia. To sú takí, ktorí
robia chyby z nevedomosti alebo omylu, nie zo zlo-
by. Druhý typ, to sú tí, ktorí o odpustenie prosia,
uvedomujú si svoju chybu a ľutujú previnenie.
(por. Podobenstvo o márnotratnom synovi, Lk, 15,
11 – 32).

Toto sú dva typy ľudí, ktorí majú právo na od-
pustenie. Zdá sa, že prvých už niet, lebo v civilizo-
vaných krajinách má každý možnosť nadobudnúť si
poznanie. Odmietnutie poznania vlastnou vôľou je
ignorancia hrubého zrna. Taký človek nemá právo
dovolávať sa odpustenia. Tu je potrebná náprava
"in radice", náprava "v koreni". To je už prechod
k druhej skupine, ktorá má právo na odpustenie cez
ľútosť. "Prosím ťa, odpusť mi... ." (por. Mt, 18, 21 –
35). Bez výzvy niet odpustenia, lebo niet prijímate-
ľa. Ľútosť disponuje človeka k prijatiu tohto daru.
Toto platí vo vzťahu človek a Boh a tiež človek
a človek. Boh neustále vysiela signál odpúšťania
smerom k človekovi a zachytiť ho môže iba ten,
ktorý je k tomu disponovaný. Možnosť prijať odpus-
tenie od Boha je po celý život. To je dar Boha
človekovi. Tak ako má človek možnosť prijímať ten-
to dar, má možnosť ho aj odovzdávať a to po celý
svoj život. Začiatok a koniec, prijať a odovzdať. To
je ohromná výzva pre nás ľudí a možno práve do
týchto dní, ktoré sú pred nami. Odpúšťanie je dar
pre nás. Keď ho prijímame, dokážem ho aj odovzdá-
vať. Kiežby sme dokázali odovzdať aspoň toľko,
koľko sme prijali. Tak môžeme dúfať, že záver nášho
života bude v réžii milosrdného Boha.

Prajem požehnane dovolenkové dni.
 Anton Oparty

Odpustenie — samo-
zrejmosť alebo dar?

Pred minuloročnou zimou, keď zhotoviteľ
rekonštrukcie cesty II/520 vyfrézoval takmer
polovicu cesty cez našu obec, museli vodiči
viac ako štyri mesiace strpieť havarijný stav
vozovky. Nehovoriac o tom, že museli v dô-
sledku toho na vlastné náklady znášať opravy
svojich poškodených vozidiel. Keď sa pred ro-
kom pokladal v našej obci nový asfaltový ko-
berec, povedali sme si „chvalabohu“, konečne
budeme mať niekoľko rokov pokoj. No celkom
tomu tak nebolo. Na menej ako ročnom asfalto-
vom koberci sa ukázali praskliny, trhliny
a niektorých miestach aj výtlky. Koncom mar-
ca sa pre stav tejto cesty v obci stretli zástupco-
via župy, správy ciest a zhotoviteľa CESTY SK.
Na základe odvŕtaných asfaltových vzoriek, sa
zo strany ŽSK pristúpilo k reklamácii. Zhotovi-

Opravenú cestu bolo treba znova opraviť

teľ uznal reklamáciu a celý úsek opravovanej
vozovky v našej obci znova na vlastné náklady
odfrézoval a opätovne zaasfaltoval. Podľa zho-

V týchto dňoch si pripomíname 100. výro-
čie narodenia nášho významného rodáka, PhDr.
Alexandra Murína. Práve jemu vďačíme za nový
názov našej obce. Erdútka bola na jeho podnet
v roku 1946 premenovaná na Oravskú Lesnú.

Alexander Mu-
rín sa narodil
1. júla 1919
v Erdútke. Na-
daného chlapca
zo slovenskej
m n o h o d e t n e j
chudobnej rodi-
ny poslali rodi-
čia študovať na
gymnázium do
Levoče, odtiaľ
postúpil na štú-
dium teológie do
Spišskej Kapitu-

ly. Aj keď študoval s výborným prospechom,
štúdium za katolíckeho kňaza zanechal krátko
pred svojim vysvätením. Stretol totiž svoju ži-
votnú lásku a oženil sa s Jolanou, rod. Krátkou,
učiteľkou pochádzajúcou z Námestova. Po svad-
be sa presťahovali do Piešťan. Mali spolu štyri
deti – Alexandra, Oľgu, Máriu a Alexandru.

Alexander Murín následne absolvoval Filo-
zofickú fakultu UK v Bratislave, štúdium ukon-
čil doktorátom z filozofie a histórie. Pôsobil
štyri desaťročia ako stredoškolský učiteľ na
Gymnáziu a na Strednej hotelovej škole v Pieš-
ťanoch. Jeho hlavným odborom boli dejiny
a filozofia, vyučoval aj psychológiu, logiku,
dejiny kultúry a cudzie jazyky, najmä nemčinu

a latinčinu (ovládal
aj poľštinu, francúz-
štinu a hebrejčinu).
Prekladal texty z la-
tinčiny, napr. pre
SAV v Bratislave.

Funkciu kroni-
kára mesta Piešťa-
ny vykonával 35 ro-
kov (v rokoch 1950
– 1984). Za toto ob-
dobie popísal úcti-
hodných 2450 strán,
čo je priemerne 70 listov veľkého formátu roč-
ne. Túto funkciu po ňom neskôr prebral jeho
syn, Ing. Alexander Murín, ktorý ju vykonáva
od roku 1986 nepretržite až do dnes.

PhDr. Alexander Murín zomrel na zlyhanie
srdca 12. februára 1986 vo veku nedožitých 67
rokov. Pochovaný je na cintoríne na Žilinskej
ceste v Piešťanoch.

Doktor Alexander Murín bol múdrym, roz-
vážnym, dobrým a skromným človekom. K svo-
jim spoluobčanom bol ohľaduplný a vždy ochot-
ný im pomôcť. Ľudia si ho pre jeho vedomosti
vážili a pre ľudské vlastnosti ho mali radi. Do
rodnej Oravskej Lesnej sa so svojou rodinou
vždy rád vracal.

Alexander Murín, syn
upravil Michal Ignaťák

Zdroj:
Kronika mesta Piešťany (zväzok: 1933–1949
a 1986–1990)
Noviny Práca z 9. februára 1985
Osobná komunikácia s Ing. Alexandrom Murínom

Alexander Murín — 100. výročie narodenia
iniciátor nového pomenovania obce — z Erdútky na Oravskú Lesnú

(Pokračovanie na 2. str.)
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Očami starostu

Milí čitatelia, dovoľte mi priho-
voriť sa Vám opäť po čase v začatom
novom volebnom období a informo-
vať Vás o aktuálnom dianí v našej
obci.

Vaša pod-
pora a dôvera
v posledných
komunálnych
voľbách ma
opäť zaviazala
k zodpovedné-
mu prístupu
pri rozhodova-
niach o ďalšom
rozvoji a zveľaďovaní našej obce.

Začal by som témou, ktorá vyča-
rí úsmev na tvári mnohým našim ma-
ličkým ratolestiam. S radosťou mô-
žem potvrdiť, že sa od začiatku nové-
ho školského roka 2019/2020 začne
výučba v novo zrekonštruovaných
a novovytvorených priestoroch na-
šej materskej školy. Môžem zhod-
notiť, že sa jednalo o veľmi náročný
proces. Náročný bol nie len preto, že
bolo potrebné na jeho realizáciu veľ-
mi veľa finančných prostriedkov, kto-
ré sme museli získať mimo rozpočtu
obce, ale aj preto, že sa jednalo
o stavebne náročné práce. Tieto žiaľ
k tomu všetkému museli byť kvôli
veľmi dlhej a silnej zime na približne
šesť mesiacov prerušené, čo spôso-
bovalo viacero problémov. Našťastie
sa nám v našej základnej škole poda-
rilo umiestniť všetky detičky mater-
skej škôlky tak, aby mohli toto obdo-
bie spokojne prečkať a to so súhla-
som regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.

Ako som už spomenul, materská
škôlka prešla kompletnou rekonštruk-
ciou zahŕňajúcou: spevnenie a od-
vodnenie základov, nové okná, novú
fasádu, novú strechu, nové elektric-

ké rozvody spolu s novými LED svie-
tidlami, úplne nanovo vybavenú
a rozšírenú kuchyňu, jedáleň, nové
vybavenie časti tried. Tiež sa dobu-
dovali potrebné WC a rekonštruova-
li existujúce, kompletne sa obnovili
podlahy, steny a stropy v každej
miestnosti a triede, vytvorila sa nová
práčovňa a mnoho ďalších interiéro-
vých doplnkov. Počas tohto leta budú
prebiehať ešte dokončovacie práce na
odvedení dažďovej vody zo strešných
zvodov, vybudovanie odkvapových
chodníkov, dokončenie priechodu
medzi starou a novou škôlkou a ďal-
šie vonkajšie úpravy okolia škôlky.
Celkovo sa teda preinvestuje na kom-
plexnú obnovu našej materskej škôl-
ky viac ako 1 300 000,- EUR z čoho
sme formou dotácie zo zdrojov EÚ
(dva samostatné projekty) získali
takmer 980 000,- EUR. Zvyšnú časť
peňazí obec financuje z vlastných
zdrojov. Ďakujem za pomoc pri rea-
lizácii tohto projektu všetkým, ktorí
pridali ruku k dielu, osobitne riadite-
ľovi ZŠ s MŠ. Veríme, že nám táto
investícia prinesie 30 rokov spokoj-
ného užívania materskej škôlky na-
šimi detičkami spolu s pani učiteľka-
mi ☺.

Vďaka finančnej podpore Úradu
vlády SR vo výške 8 000,- EUR plá-
nujeme pri materskej škôlke (za jej
budovou) vybudovať ďalšie detské
ihrisko s detskými prvkami aj pre
menšie detičky. Ide o priestor, ktorý
by v budúcnosti mohol slúžiť aj pre
detičky umiestnené v detských
jasliach, ak sa projekt podarí realizo-
vať. Na ich výstavbu sme požiadali
o podporu formou dotácie zo zdro-
jov EÚ.

Separovaný zber by sa mal od
budúceho roka zlepšiť aj vďaka no-
vému zbernému dvoru

Už dva roky sme sa intenzívne
snažili o získanie finančnej podpory
na zlepšenie separovaného zberu
v našej obci. Nový zberný dvor
a hlavne komunálna technika sú pred-
metom podpory zo strany EÚ, ktorú
sa nám podarilo po dlhom a nároč-
nom procese získať. Ide konkrétne
o spevnenie plochy a o jej oplotenie
v areáli poľnohospodárskeho druž-
stva, čo je približne rovnaká vzdiale-
nosť do všetkých častí našej obce.
Hneď vedľa vznikne malá kompostá-
reň. Čo sa týka techniky: pribudnú
traktor s vlečkou, teleskopický na-
kladač, nákladné auto s nosičom ná-
radia, podkop, mostová váha, kon-
tajnery a ďalšie príslušenstvo. Cel-
ková suma projektu predstavuje výš-
ku 870 000,- EUR.

Kompostéry sa v našej obci môžu
objaviť v každej domácnosti. Na zá-
klade schválenia projektu na zber
a spracovanie biologicky rozložiteľ-
ného komunálneho odpadu z domác-
ností (BRKO) s celkovou výškou
148 000,- EUR sme získali dostatoč-
ný počet kompostérov o veľkosti 1050
litrov pre každú domácnosť v našej
obci. O časoch a mieste na vyzdvih-
nutie kompostéru Vás ďalej budeme
informovať prostredníctvom rozhla-
su či webovej stránky obce. Treba
zdôrazniť, že rekreačné a chatové
objekty nie sú primárne podporené.
Obec Vás bude o ďalších podmien-
kach priebežne informovať.

Aby sme podporili pohybové ak-
tivity našej mládeže z jednotlivých
osád, plánujeme pristúpiť k vybudo-
vaniu multifunkčného ihriska
umiestneného mimo centra našej
obce. Išlo by o kombináciu rôznych
pohybových aktivít mládeže ako napr.
basketbal, volejbal či nohejbal a po-
dobne. Pre detičky s rodičmi by mali

byť k dispozícii detské prvky a lavič-
ky. Na financovanie výstavby tohto
ihriska chceme využiť zdroje EÚ vo
výške 35 000,- EUR a vlastné zdroje
obce.

Vďaka finančnej podpore minis-
terstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, konkrétne podpore zo
strany pani ministerky Martiny Lu-
byovej (SNS) a poslancovi NR SR
Tiborovi Bernaťákovi (SNS), plánu-
jeme už počas tohto leta pristúpiť
k odstráneniu havarijného stavu
starej časti strechy na budove našej
základnej školy. Pôjde o historicky
prvú významnejšiu obnovu strechy
od uvedenia školskej budovy do pre-
vádzky. Strecha podľa záverov sta-
tického posudku vykazuje vážne sta-
tické poruchy a hrozí jej spadnutie.
Som preto veľmi rád, že vďaka osob-
nej angažovanosti pani ministerky
a poslanca NR SR, po ich osobnej
návšteve našej školy, sa nám tento
stav podarí zvrátiť. Celková výška
podpory by mala predstavovať sumu
300 000,- EUR. Zvyšnú časť zdrojov
budeme financovať zo zdrojov obce
a ZŠ s MŠ.

Nezabúdame ani na kultúru a his-
tóriu obce. V týchto dňoch vyšla 192
stranová knižná publikácia „Oravská
Lesná na fotografiách“ o našej ma-
lebnej obci, ktorá zobrazuje históriu
obce najmä prostredníctvom fotogra-
fií s textom doplneným o preklad do
anglického jazyka. Najvýznamnejším
podnetom pre jej vydanie bola výsta-
va historických fotografií, zozbiera-
ných vďaka pomoci našich občanov.
Táto publikácia bude k nadobudnu-
tiu na obecnom úrade. Rovnako pri
príležitosti 290. výročia od založe-
nia obce plánujeme vydať novú roz-
siahlu monografiu obce.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

toviteľa dôvodom nekvalitného as-
faltového koberca malo byť dodané
nekvalitné pojivo (tzv. bitumen).
Podľa iných firiem nebola dodržia-
vaná ani časová doba cca 90 minút,
do ktorej by sa asfaltová zmes mala
spracovať. Keď v roku 2018 zhotovi-
teľ dovážal asfalt od Mikuláša, pri
reklamácii, aj na tlak ŽSK, sa rozho-
dol pre dovoz z Krásna nad Kysu-
cou, čo spĺňalo časový harmonogram
pri prácach. Celú situáciu ohľadom
opravy a následnej reklamácie cesty
II/520 prišiel na zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva vysvetliť aj pod-
predseda ŽSK Igor Janckulík. „Viem,

že ľudia v obci museli znášať zlý stav
vozovky najmä počas zimy, keď bola
cesta odfrézovaná. Snažili sme sa to
z kraja kompenzovať asfaltovaním
iných ciest III. triedy v obci,“ pove-
dal Janckulík. Oceňuje, že zhotoviteľ
uznal reklamáciu v celom úseku
v obci a položil asfalt znova. Prizná-
va, že s niektorými inými zhotoviteľ-
mi majú na župe s uznaním reklamá-
cie problém.

V náväznosti na opravu asfaltu
boli pozastavené aj práce na polože-
nie dlažby na chodníku na Pribiš-
skej. Tieto práce by sa už od tohto
týždňa mali začať realizovať.

Jozef Rošťák

Opravenú cestu bolo treba znova opraviť

(Dokončenie z 1. str.)
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Prezidentské voľby
Dňa 30. marca v druhom kole prezidentských

volieb sa v našej obci hlasovalo takto:
Maroš Šefčovič (SMER-SD) – 655 hlasov
Zuzana Čaputová (PS) – 464 hlasov

Voľby do Európskeho parlamentu
V sobotu 25. mája vo voľbách do Európskeho

parlamentu volilo v našej obci 553 voličov z celko-
vo zapísaných 2 538 voličov, t.j. 21,79 %. Volili
sme takto:

KDH – 199 hlasov
Kresťanská únia – 54 hlasov
SMER-SD – 49 hlasov
ĽSNS – 49 hlasov
Progresívne Slovensko, SPOLU – 43 hlasov
Kresťanská demokracia – 37 hlasov
OĽANO – 36 hlasov
SaS – 30 hlasov
SNS – 18 hlasov
SME RODINA – 7 hlasov
KSS, VZDOR – 3 hlasy
DOMA DOBRE – 3 hlasy
NÁRODNÁ KOALÍCIA – 2 hlasy
KOREKTÚRA – 1 hlas
STAROSTOVIA A NEKA – 1 hlas
Strana práce – 1 hlas
Maďarská kresťanskodemokratická
aliancia – 1 hlas
PRIAMA DEMOKRACIA – 1 hlasov
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
– 1 hlas

Volebné výsledky Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 20. 3. 2019

Obecné zastupiteľstvo (OZ)
schvaľuje
zámer zriadenia združenia obcí Oravská Lesná –
Zákamenné

OZ žiada
starostu obce pripraviť všetky potrebné náležitosti
k založeniu združenia obcí Oravská Lesná – Záka-
menné za účelom realizácie budovania cyklochod-
níka

OZ schvaľuje
začatie prípravy výstavby cyklotrasy po ukonče-
nie územného konania aj s príslušným financova-
ním.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 11. 4. 2019

OZ schvaľuje
A) Návrh kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je

kúpa pozemku parcely registra E číslo 10823
o veľkosti 1307m2 na základe vypracovaného
GP č. 114/2019 zo dňa 29. 04. 2019 vypraco-
vaný Ing. Jozefom Brandysom – medzi kupu-
júcim Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská
Lesná 291, IČO: 00314722, a predávajúcim
Jozefom Srogoňom, trvale bytom, 029 57 Orav-
ská Lesná, s. č. 941, r. č. 700821/7667, štátny
občan SR v 1 a právnym zástupcom po zomre-
lom Antonovi Kolenčíkovi, r. č. 320429/708,
po ukončení dedičského konania v 1 , výška
kúpnej ceny je stanovená dohodou na 14,50€/
m2.

B) Splatnosť kúpnej ceny je 1 pri podpise zmluvy
a 1 do 12 mesiacov od dňa podpisu kúpnej
zmluvy.

C) Náklady spojené s vyhotovením GP a s návr-
hom na vklad do katastra znáša kupujúci.

OZ schvaľuje
A) OZ ruší uznesenie číslo 116/2018 z 10. 12.

2018.
B) Dohodu o urovnaní, ktorej predmetom je od-

pustenie pohľadávky, ktorá spočíva v povin-
nosti nájomcu zaplatiť nájomné za byt č. 2
v bytovom dome 1137 v období od 1. 1. 2018
do 28. 2. 2019 vo výške 682,60 € z dôvodu
rekonštrukcie bytu a nemožnosti tento byt riad-
ne užívať.

OZ schvaľuje
refundáciu nákladov na elektrickú energiu v pro-
spech nájomcu bytu č. 2 v bytovom dome 1137 vo
výške 200 € po dobu rekonštrukcie bytu.

OZ schvaľuje
A/ prijatie úveru formou zmluvy o úvere medzi

zmluvnými stranami Slovenská sporiteľňa, a.s.
so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00151653, zapísaná v obchodnom regis-
tri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa,
vložka č. 601/B a obcou Oravská Lesná vo
výške maximálne 600 000 €, na zabezpečenie
financovania realizácie schválených projektov
v súlade so zmluvou o NFP.

B/ poveruje starostu, aby ako zástupca obce, uza-
tvoril so Slovenskou sporiteľňou, a.s. zmluvu
o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu súvi-
siacu s úverom.

OZ schvaľuje
čerpanie úveru vo výške 475 000 € na zabezpeče-
nie financovania realizácie schváleného projektu
„Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Orav-
ská Lesná“, Kód ITMS: NFP302020H408.

OZ schvaľuje
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov medzi
Obcou Oravská Lesná a nájomníkom: Ladňák Ti-
bor, číslo bytu 8 v bytovom dome so súpisným
číslom 1137.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 6. 6. 2019

OZ schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP :
Názov: „Cestou-necestou“ – Otvárame pamiatky
osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a so
špeciálnymi potrebami“ - v rámci výzvy na pred-
kladanie NFP v rámci programu cezhraničnej spo-
lupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika 2014-2020
Vedúci partner: Oravské múzeum P. O. H. v Dol-
nom Kubíne
Hlavný cezhraničný partner: Muzeum Beskyd Frý-
dek-Místek
Partner projektu: Oravská Lesná
- rozpočet za obec Oravská Lesná: 900 000,- €
- rozpočet celkový: max 2 400 000,- €

OZ schvaľuje
1. Založenie združenia obcí, ktorej zakladateľmi

budú obec Oravská Lesná, obec Zákamenné,
obec Krušetnica, obec Lomná, obec Breza, obec
Lokca nasledovne:
a) názov združenia obcí: Združenie obcí pre

rozvoj cestovného ruchu na Orave,
b) sídlo združenia obcí: Oravská Lesná 291,

029 57 Oravská Lesná,
c) predmet činnosti: Predmetom činnosti zdru-

ženia je zabezpečenie miestnej nemotorovej
dopravy (cyklodoprava a cykloturistika)
a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo for-
me vybudovania cyklotrasy spájajúcej všet-
ky zúčastnené obce: obec Oravská Lesná,
obec Zákamenné, obec Krušetnica, obec
Lomná, obec Breza, obec Lokca,

d) doba, na akú sa združenie obcí zriaďuje:
neurčitá.

2. Vstup obce Oravská Lesná do združenia obcí:
Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na
Orave.

3. Zmluvu o zriadení Združenia obcí pre rozvoj
cestovného ruchu na Orave v priloženom znení
spolu so všetkými jej prílohami.

4. Do funkcie člena valného zhromaždenia staros-
tu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD.

5. Do funkcie predsedu Združenia obcí pre rozvoj
cestovného ruchu na Orave starostu obce Orav-
ská Lesná JUDr. Mareka Majdiša, PhD., ktorý
ako predseda je štatutárnym orgánom združe-
nia.

6. Poverenie starostu obce Mareka Majdiša, JUDr.,
PhD. na podpísanie zmluvy o zriadení Združe-
nia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave
so všetkými jej prílohami (stanov  združenia,
oznámenie, plnomocenstvo) a na všetky právne
úkony spojené so založením združenia.

OZ schvaľuje
Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov
č. 300/2011/Po zo dňa 1. 3. 2011.

  Plánované podujatia

� Country popoludnie v areáli železničky
– 14. júl, od 12:30 hod.

� Odpustová slávnosť v kostole sv. Anny
– 28. júl

� Cyklopretek „Kysuce – Orava cez kopec“
– 3. august

� Sv. omša na Úšuste – 25. august
� Popoludnie pre seniorov

– 13. október, kultúrny dom
� Rozsvietenie adventného venca

– 1. december, centrum obce
Helena Jakubová

PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ
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Drahí bratia a sestry!
Dňa 2. 6. 2019 sme sa stali sved-

kami znesväcujúceho skutku, ktorý
sa stal v Kaplnke Božieho milosr-
denstva. Doposiaľ neznámy páchateľ
vypáčil vchodové dvere do kaplnky
a následne aj do bohostánku a odcu-
dzil monštranciu s Najsvätejšou Svia-
tosťou, kalich, misku a sochu Zmŕt-
vychvstalého.

Oznámil som túto skutočnosť
Mons. Štefanovi Sečkovi, spišské-
mu biskupovi, ktorý si ju vypočul
s bolesťou v srdci. Následne dekré-
tom stanovil, že v Kaplnke Božieho
milosrdenstva v Oravskej Lesnej nie
je možné sláviť Boží kult a vysluho-
vať sviatosti a sväteniny až do odvo-
lania. Nariadil, aby farský adminis-
trátor adekvátne veriacich informo-
val o znesväcujúcom skutku a slávil
sedem dní po sebe odprosujúce sväté
omše a po nich Eucharistické adorá-
cie, pri ktorých kňaz a veriaci majú
prosiť Pána o odpustenie za vykona-
né zlo a za obrátenie toho, ktorý vy-
konal znesväcujúci skutok.

Adekvátne som vás o znesväcu-
júcom skutku informoval v nedeľu
9. 6. 2019 pri všetkých sv. omšiach
a nasledujúcich sedem dní sme slávi-
li odprosujúce sv. omše a Eucharis-
tické adorácie na daný úmysel. Žiaľ
musím konštatovať, že účasť veria-
cich bola nízka. Aj týmto spôsobom
sme dali najavo, ako nám „záleží“ na
Eucharistii a Kaplnke.

Chcem dnes teda pripomenúť
všetkým nám, že najsvätejšia Eu-
charistia, v ktorej je sám Ježiš
Kristus prítomný, v ktorej sa za nás
obetuje a dáva sa nám za pokrm, je
najvznešenejšou sviatosťou. Ostat-
né sviatosti a všetky cirkevné diela
apoštolátu s ňou súvisia a sú na ňu
zamerané.

Chcem znova zdôrazniť, že máme
mať najsvätejšiu Eucharistiu v naj-
väčšej úcte. To sa má prejaviť v kaž-
dodennom živote tým, že sa na slá-
vení najsvätejšej obety zúčastňuje-
me v hojnom počte, že túto sviatosť
prijímame s najväčšou nábožnosťou
a uctievame ju s najhlbšou poklo-
nou. Tu chcem poukázať na naše po-
kľaknutia pri príchode a odchode
z kostola, ako aj „prežívanie“ sv.
omše vonku pri oplotení kostola. Tam
často zaujímame nehodný postoj, keď
sú mladí v objatí celú sv. omšu, roz-
právajú sa a zabávajú, telefonujú
a pod. Takáto sv. omša pre nich nie je
platná a neprijímajú z nej žiadnu mi-
losť.

Kristova obeta a obeta Eucharistie
sú jednou obetou: je to jedna a tá istá
obeta. Preto jej vysluhovateľom

môže byť jedine platne vysvätený
kňaz, ktorý v osobe Krista slávi naj-
svätejšiu obetu. Podľa normy práva
sa kňazom odporúča každodenné
slávenie eucharistickej obety, no zá-
roveň kňazovi nie je dovolené sláviť
sv. omšu viac než raz za deň, okrem
nedelí a prikázaných sviatkov, keď si
to dobro veriacich vyžaduje. Apelu-
jem na vás, drahí bratia a sestry, aby
ste túto skutočnosť rešpektovali a ak
už kňaz nemôže sláviť ďalšiu sv. omšu
na váš úmysel, aby ste naň nenalie-
hali. Rovnako, aby ste neposudzova-
li tých kňazov, ktorí majú v úcte práv-
ne normy sv. Cirkvi a vašej žiadosti
nevyhovejú a nechválili tých kňa-
zov, ktorí právnymi normami pohŕ-
dajú a nerešpektujú ich, len preto, že
chcú byť vo vašich očiach dobrí.

Dovoľte mi ešte zopár viet k prijí-
maniu najsvätejšej Eucharistie. Je
nám dobre známe, že každý veriaci
po prvom svätom prijímaní je povin-
ný aspoň raz do roka pristúpiť k svä-
tému prijímaniu. Má tak učiniť naj-
mä vo veľkonočnom období a po pri-
jatí sviatosti zmierenia, aby Eucha-
ristiu prijímal hodne, teda v milosti
posväcujúcej. Kto si je vedomý ťaž-
kého hriechu nemá sláviť omšu
a ani prijímať Pánovo telo a krv.
Rovnako nesmie prijímať najsvätej-
šiu Sviatosť Oltárnu ten, kto tvrdo-
šijne zotrváva v ťažkom hriechu. Na-
príklad mladí, ktorí žijú v spoločnej
domácnosti a odmietajú sviatosť man-
želstva. Chcem pripomenúť aj eucha-
ristický pôst. Naň často zabúdame.
Mám na mysli žuvačky počas sv.
omše. Kto chce prijať najsvätejšiu
Eucharistiu, má sa aspoň jednu ho-
dinu pred svätým prijímaním zdr-
žiavať akéhokoľvek pokrmu a ná-
poja, iba s výnimkou vody a liekov.
Veľmi sa odporúča, aby k svätému
prijímaniu pristupovali veriaci
v samom eucharistickom slávení,
teda pri sv. omši. Nezvykajme si,
neučme sa prijímať Eucharistiu mimo
sv. omše. Napr. na sv. omšu neprí-
dem, ale nechám si priniesť Eucha-
ristiu kňazom či mimoriadnym roz-
dávateľom. Tá výsada patrí napr. zo-
mierajúcim a chorým, či nevládnym.
V takom prípade je možné sláviť Eu-
charistiu aj pri zomierajúcom, ak to
okolnosti dovoľujú. Ináč sa má slá-
venie Eucharistie konať na posvät-
nom mieste.

Rovnako len tam sa môže ucho-
vávať najsvätejšia Eucharistia. Veľ-
mi zdôrazňujem, že nikomu nie je
dovolené držať u seba najsvätejšiu
Eucharistiu alebo ju so sebou nosiť
pri cestovaní. Ani kňazom, ani mi-
moriadnym rozdávateľom.

Buďme veľmi opatrní, aby sme na
seba nepritiahli trest. K tejto skutoč-
nosti Kódex kánonického práva učí
v kán. 1376 a kán. 1367 nasledovne:
Kto hnuteľnú alebo nehnuteľnú po-
svätnú vec zneuctí, má byť potres-
taný spravodlivým trestom. Kto
konsekrované eucharistické podo-
by zahodí alebo ich so svätokrá-
dežným cieľom odnesie alebo pre-
chováva, upadá do exkomunikácie
na základe rozsudku už vynesené-
ho, rezervovanej Apoštolskej stoli-
ci. Teda je exkomunikovaný samým
skutkom a oslobodiť ho od trestu
môže len Svätý Otec.

Drahí bratia a sestry! Tento
znesväcujúci čin, ktorý sa stal 2. 6.
2019 v Kaplnke Božieho milosrden-
stva nech nás vedie k pokániu a
k hlbokej úcte k živému Kristovi
v najsvätejšej Sviatosti Oltárnej!

Prajem všetkým veriacim našej
farnosti, aby sme poznali zdravú ná-
uku sv. Cirkvi o Eucharistii a držali
sa jej v každodennom živote; aby
sme hodne a s láskou prijímali Pána
Ježiša pod spôsobom chleba a vína
a tak plní milosti posväcujúcej si raz
zaslúžili večnú slávu neba.

Peter Dobrovič, správca farnosti

Podľa hovorkyne PZ SR Jany
Balogovej vyšetrovateľ Odboru
kriminálnej polície OR PZ v Dol-
nom Kubíne začal dňa 2. júna trest-
né stíhanie vo veci zločinu kráde-
že voči doposiaľ nezistenému pá-
chateľovi, ktorý odcudzil predme-
ty z kaplnky Božieho milosrden-
stva. Z dôvodu prebiehajúceho
vyšetrovania viac informácií polí-
cia neposkytuje.

„Ukradnutý Ježiš“

Vo večerných hodinách 13. mája
sa aj za nepriaznivého počasia usku-
točnilo v kaplnke Božieho milosr-
denstva, pri príležitosti 102. výročia
Fatimského zjavenia, stretnutie
s modlitbou posvätného ruženca.
Modlitby a piesne k Panne Márii boli
obetované za dobré vzťahy v našich
rodinách, za cirkev a pokoj na celom
svete. Veľmi nás potešila veľká účasť
farníkov. Pán Boh zaplať aj pánovi
farárovi Miloslavovi Marušiakovi za
modlitby, mariánske piesne a eucha-
ristické požehnania. Poďakovať
chceme aj za prípravu a výzdobu so-
chy Panny Márie a všetkým tým, ktorí
pripravili občerstvenie a pomohli pri
usporadúvaní tejto udalosti. Bol to
požehnaný čas, ktorý všetci prítomní
prežili v radosti a pokoji.

Silvia Srogoňová

102. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime
pri kaplnke Božieho milosrdenstva
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Dňa 26. mája sa v našej obci uskutočnil Deň
rodiny. Program sa začal slávnostným príhovo-
rom pána starostu a prečítaním povzbudivých slov
od pána farára, ktorý sa z dôvodu neodkladných
farských povinností nemohol zúčastniť na poduja-
tí. Tento deň sa niesol v myšlienke od Jána Pavla
II. „Rodina je miestom lásky a života, miestom,
kde láska rodí život.“ To podčiarkuje fakt, že
sme stvorení na Boží obraz z lásky a pre lásku, že
sa naplno realizuje vtedy, keď vytvárame lásku
v našich rodinách. Potom každá rodina pokračo-
vala súťažením na dvanástich stanoviskách, ktoré
sme si pre rodiny pripravili. Na záver podujatia
sme ocenili prvé tri miesta v súťažení, ktoré obdr-
žali symbolické ceny. Každá rodina si však so
sebou niečo odniesla – povzbudivý citát, či me-
daila. Deň rodiny bolo krásne strávené popolud-
nie plné zábavy, smiechu, ale aj pripomenutia si
hodnôt tradičnej rodiny. Veríme, že rodiny si
z tohto dňa odniesli veľa zážitkov a spomienok.

Vďaka patrí obecnému, farskému úradu a dob-
rovoľníkom, ktorí svojou podporou a prácou
prispeli k realizácií tohto podujatia.

Marika Kolenčíková

Druhá májová nedeľa už každoročne patrí
všetkým mamkám. Byť mamou je najkrajšie po-
volanie v živote každej ženy. Deň matiek je mi-
moriadny čas povedať našim mamám ako ich máme
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

Mama je slnko so zlatým vlasom.
Malé slniečko, to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme.
Mne svieti mama a ja mame.

Ctiť a vážiť si mamu by sa nemalo len v Deň
matiek, ale počas svojho celého života, kým ju
máme, pretože nám dala život a stará sa o nás
vždy, keď ju potrebujeme. Tento fakt si človek
niekedy uvedomí až vtedy, keď tu už naša mamka
nebude. Myslím si, že naše mamky na dary neča-
kajú, skôr potrebujú od nás vrelé úsmevy a hrejivé
objatia. Vtedy aj oni cítia, že ju potrebujeme
a máme radi. Ďakujeme všetkým mamám za ich
vrelú lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebes-
kej mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplne-
né dobrom a radosťou.                Silvia Srogoňová

Deň matiek

Deň rodiny

Koncom apríla sme si pripomenuli svetový deň Zeme, ktorý nás
upozorňuje na to, aby sme pamätali na životné prostredie – teda na
prírodu, s ktorou sme spätí. Pri tejto príležitosti sa každoročne o očistenie
našej dedinky postarajú spolu s učiteľmi žiaci ZŠ s MŠ. A to je vždy čo
upratovať!

O kúsok ďalej sa o skrášlenie príjazdu do našej obce postarali mladí
dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli pozbaviť odpadkov novú cestu v našom
katastri. Tu treba oceniť nie len množstvo zozbieraného odpadu, ale
najmä snahu urobiť niečo viac pre naše spoločenstvo, nie iba po "vlastný
plot", ako to už žiaľ býva.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na poriadku
v našej obci.

Dobrovoľníci v teréne
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KRÁTKE SPRÁVY

Rada školy volila riaditeľa

Koncom júna sa rada školy zaoberala voľbou nového riaditeľa ZŠ s MŠ.
Nasledujúcich päť rokov školu spolu s materskou školou opäť povedie
Miroslav Kvak, ktorý túto funkciu zastáva od roku 2009 už druhé volebné
obdobie.

Detské ihrisko zrušil bezpečnostný technik

Po vlaňajšom varovnom prste tento rok bezpečnostný technik prevádzku
detského ihriska pred základnou školou ďalej nepovolil. Drevené hracie
prvky, ktoré boli sústredené pred základnou školou od roku 2014, boli
prehnité a ohrozovali bezpečnosť detí. Jedna časť prvkov bola preto z ihriska
už odstránená.

Spoločný cieľ — cyklotrasa

Kniha „Oravská Lesná na fotografiách“

Ročenka 2018

Začiatkom apríla vyšlo prvé
vydanie Ročenky Oravskej
Lesnej – 2018. Nájdete v nej
52 strán zaujímavého čítania
a fotografií z diania v našej obci
v roku 2018, tiež rôzne životné
príbehy Lesňanov, štatistické
údaje o počasí, o počte narode-
ných detí a množstvo iných za-
ujímavostí. Každého, kto je ho-
cakým spôsobom spätý s Orav-
skou Lesnou, ročenka iste zauj-
me. K nadobudnutiu je na Obec-
nom úrade, v predajni Tyrapol
a VitaFresh na Brišovke za po-
platok 3 eurá.

Po komplexnej oprave na jeseň
2017 sa dom smútku v našej obci
začal využívať viac ako predtým.
Ľudia si tu zvykli telo zosnulého do-
praviť hneď v prvý deň. Chladiace
zariadenie, najmä v teplejších mesia-

coch, umožňuje zachovať ľudskú
schránku bez vonkajších zmien.
V domácnostiach, pri zhromaždení
viacerých ľudí, s tým niekedy býval
problém. V dome smútku sa pozosta-
lí stretávajú aj pri spoločnej modlit-
be, kde sú rovnako na to vytvorené

dôstojné podmienky.
Určite sa mnohí z vás zúčastnili na
pohrebe v okolitých dedinách či mes-
tách. Iste ste zaregistrovali, že
v niektorých obciach sa svätá omša
za zosnulého slúži bez telesných po-
zostatkov zosnulého v kostole. Sa-
motné pohrebné obrady už kňaz slú-
ži po svätej omši priamo v dome
smútku. Podľa možností ktoré máme,
by to takto mohlo fungovať aj u nás.
Povedzme si, že napr. pri trvalom
snežení prevážať zosnulého z domu
smútku do kostola a o hodinu späť,
tiež nebýva jednoduché. Rovnako
v horúcich letných mesiacoch treba
brať do úvahy aj hygienickú stránku.

Podľa správcu našej farnosti Pet-
ra Dobroviča je slávená sv. omša za
zosnulého či zosnulú a následné poh-
rebné obrady v dome smútku a po-
chovanie tela na cintoríne rovnako

Dom smútku by sa mohol využívať plnohodnotnejšie

Stačí to len s dobrou vôľou prijať.
Letné prázdniny sa zdajú byť vhod-
ným začiatkom,“ doplnil správca far-
nosti.                              Jozef Rošťák

dôstojné a vhodné, ako sme to mali
zaužívané doposiaľ. „Takto slávené
pohrebné obrady nie sú o nič ukráte-
né. Naopak sú oveľa praktickejšie.

Vízia spoločne vybudovanej cyk-
lotrasy viac spája niektoré obce hor-
nej Oravy. Oravská Lesná, Zákamen-
né, Krušetnica, Lomná, Breza a Lok-
ca sú obce, cez ktoré sa v minulosti
úzkokoľajovou železnicou vozilo
spracované drevo. Práve podklad tej-
to železnice by mohol poslúžiť na
spoločnú cyklotrasu. Všetky spomí-
nané obce chcú ísť spoločne do pro-

jektu vybudovania cyklotrasy v dĺž-
ke cca 20 km, za týmto účelom si
vytvorili aj spoločné združenie pod
názvom „Združenie obcí pre rozvoj
cestovného ruchu na Orave“. V prvej
etape sa uvažuje o prepojení našej
existujúcej cyklotrasy po kataster
obce Lomná, v druhej po Lokcu.
V prvej štúdii sa uvádzalo prepoje-
nie až do Námestova.

Začiatkom júla uzrela svetlo nová
publikácia o našej obci. Najvýznam-
nejším podnetom k jej vydaniu bola
výstava historických fotografií v obci.
Kniha prostredníctvom zozbieraných
fotografií zachytáva postupný vývoj
našej obce, zmenu spoločenských
pomerov, jej celkového vzhľadu, bu-

dovanie infraštruktúry či meniacu sa
módu. Je v nej časť histórie našej
obce. Stručné texty sú rovnako pre-
ložené do anglického jazyka.

Kniha bude k zakúpeniu na obec-
nom úrade za cenu 13,- EUR, pričom
jedna kniha do každej domácnosti
bude stáť 10,- EUR.
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Festival FOR GIRLS

„Vážení televízni diváci, hlásime sa vám naži-
vo z Oravskej Lesnej, kde práve prebieha kampaň
Vypni telku, zapni seba...“. Týmito slovami sme
vítali deti, ktoré sa tohtoročnej VTZS v našej obci
zúčastnili. Kampaň prebiehala každé popoludnie
v dňoch od 3. do 7. júna a téma znela: Vysielame
naživo. Kladúc dôraz najmä na slovíčko naživo

sme deťom chceli ukázať zmysel a radosť plynúcu
z aktivít, ktoré robia spolu, v reálnom kontakte so
svojimi kamarátmi. Každé stretko sme začínali
i končili modlitbou, aby bol spoločne strávený
čas pre všetkých požehnaný a radostný.

Počasie nám celý týždeň prialo, a preto sme
väčšinu aktivít mohli realizovať vonku, pod sl-
nečnou oblohou. Naživo sme sa hrali, súťažili,
športovali, tvorili či tancovali. Pri plnení rozlič-
ných úloh si každý precvičil svoju šikovnosť
a presnosť, iné zasa vyžadovali kreativitu, rozva-
hu či dobrú pamäť. Naše svaly dostali zabrať po-
čas hrania vybíjanej alebo futbalu, v rytme zába-
vy nás udržiavali eRko tance a tiež už legendárna
hra Snehulienka.

Počet zúčastnených detí nás veľmi milo pre-
kvapil, každý deň vyplo telku a zaplo seba od 50
do 100 detí. Túto náročnú výzvu však všetci ani-

mátori statočne zvládli. Ďa-
kujeme všetkým, s pomo-
cou ktorých sa ďalší ročník
kampane VTZS mohol
v našej obci uskutočniť, ro-
dičom za prejavenú dôveru
a deťom za odvahu prísť
a robiť veci NAŽIVO.

Tešíme sa na vás znova
o rok. :)

Vaši eRkári

Vypni telku, zapni seba 2019

Druhú júnovú sobotu sa v Oravskej
Lesnej konal športovo-zábavný festi-
val pre dievčatá z našej a okolitých
obcí.

„Festival každoročne organizuje
Slovenský futbalový zväz a sme radi,
že si tento rok zvolil ako miesto kona-
nia práve Lesnú,“ povedal tréner žia-
kov Jozef Poništiak. Festival bol zame-
raný na futbal a zúčastnilo sa ho viac
ako 40 dievčat, z toho polovica Lesňa-

niek. „Snažili sme sa dievčatám troška predstaviť areál nášho štadióna,
ukázať im niečo z našich tréningov, aby v prípade, že sa rozhodnú k nám
pridať, vedeli ako to funguje,“ dodáva tréner.

Celá akcia prebiehala v duchu súťaženia, deti získavali rôzne odmeny.
Dievčatá boli veľmi šikovné, mnohé ukázali svoj veľký športový potenciál
a je možné, že si k futbalu ešte nájdu cestu. Celé podujatie moderoval
Dominik Vrábeľ, ktorý zábavnou formou účastníkom spríjemnil tento deň.
Poďakovanie samozrejme patrí všetkým členom Telovýchovnej jednoty,
ktorí sa podieľali na organizácii tohoročného festivalu a tešia sa na ďalšie
ročníky.                                                                                     Jozef Rošťák
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Správičky zo základnej školičky

V jarnom vydaní LN sme sa rozlúčili aktivita-
mi venovanými Marcu – mesiacu kníh. Už nie-
koľko rokov končíme marcové knižné akcie Roz-
právkovou nocou v knižnici. Nemohlo to byť inak
ani tento školský rok. 22. marca podvečer do
školy prišli najlepší žiacki čitatelia, aby strávili
príjemný večer v spoločnosti svojich kamarátov,
rozprávok a kníh. Noc v knižnici odštartovala
známa televízna rozprávka Perinbaba, ktorú
v upravenej podobe zahrali divadelníci pod vede-
ním pani zástupkyne Kvakovej. Aby sa žiaci roz-
delení do skupín dostali k pokladu, museli splniť
úlohy, napríklad zahrať rozprávku pomocou pan-
tomímy, správne odpovedať na otázky týkajúce sa
rozprávkovej Perinbaby, ukázať svoje krajčírske
zručnosti a hádzať vankúše perinovým strašidlám.
Ani samotná cesta k pokladu nebola jednoduchá.
Však preliezať cez kruh hula-hop držiac sa za
ruky, jazdiť na skejtbordoch či kolobežke, zha-
dzovať plastové fľaše loptičkou na čele dalo po-
riadne zabrať aj tým najšikovnejším. Žiaci všetko
zvládli a odmenou im bol objavený poklad –
sladkosti a nové knihy do školskej knižnice. Po
namáhavom pátraní si unavení hľadači spánok
v škole veru vychutnali.

Záver marca a mesiac apríl sa niesli v jarnom
a vo veľkonočnom duchu. Koncom marca do na-
šej školy zavítali študenti zo Strednej odbornej
školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysu-
cou. Pod vedením pani profesorky Karin Kubalo-
vej nás študentky naučili pliesť košíčky vhodné
napríklad na veľkonočné vajíčka. Naši starí rodi-
čia nám zas porozprávali o veľkonočných zvy-
koch v našej obci. Ukázali nám, ako sa pletú
korbáče a vytvárajú rôzne veľkonočné ozdoby
typické pre náš región.

Pred odchodom na veľkonočné prázdniny sa
v školskej jedálni stretli najlepší triedni speváci,
ktorí si zmerali sily svojho hlasu v školskom kole
súťaže Slávik Slovenska. Tí najlepší nás repre-
zentovali na okresnej súťaži.

Druhá aprílová streda patrila predškolákom,
ktorí sa prišli zapísať do 1. ročníka. Keďže tento
školský rok strávili škôlkari svoj čas medzi nami
v škole, priestory školy už veľmi dobre poznali a
nemali z nich strach. Predškolákov a ich rodičov
privítal v priestoroch školskej jedálne pán riaditeľ
Kvak a potom deti z divadelného krúžku, ktoré im
zahrali rozprávku o gazdovi, jeho zvieratkách a
čertíkovi Hubertovi. Kým predškoláci pomáhali
čertíkovi plniť úlohy, rodičia si vypočuli dôležité
informácie od pani zástupkyne Demkovej a špe-
ciálnej pedagogičky pani Smolárovej. Všetkým
predškoláčikom sa podarilo úlohy splniť. K rodi-
čom sa vrátili natešení s pamätným listom a drob-
ným darčekom. A my sa tešíme, že od septembra
nám do školy pribudne 42 šikovných prváčikov.

Po návrate z veľkonočných prázdnin sme si
počas brigády „Čistá dedina“ upratali okolie ško-
ly a centrum obce. Mrzí nás, že sme opäť našli
veľa smetí a odpadu, ktorý miesto košov skončil
na zemi, v tráve, na brehoch rieky i v rieke. Veď
sme to my ľudia, ktorí ten neporiadok robia...
Dúfame, že raz naša brigáda bude taká, že sa
vrátime do školy s prázdnymi odpadovými vreca-
mi.

Po rokoch sme oprášili súťaž „Talent školy“.
Záujemcovia sa predviedli 2. mája v našej telo-
cvični. Mohli sme vidieť rôzne vystúpenia – cyk-
lokros, kúzla, gymnastiku, tance, parkúr, hru na

hudobné nástroje, výrobu slizu a výrobu predme-
tov z papieru. Učiteľská porota to mala ťažké. Na
prvom mieste sa umiestnili heligonkári zo 4. B
triedy. Druhé miesto získali gymnastky a tretie
miesto tanečnice z 2. A triedy. Ostatní účastníci
boli odmenení sladkosťou.

Na máj sa tešili najmä žiaci tretieho ročníka.
Mali pred sebou základný plavecký výcvik, ktorý
absolvovali v Aquarelaxe Dolný Kubín. Tretia-
kom sa výcvik veľmi páčil, tešili sa z toho, že už
vedia základy plávania, niektorí dokonca aj vý-
borne plávať.

Prvý jún je neodmysliteľne spätý s deťmi
a Medzinárodným dňom detí. Tento rok k nám
zavítali na návštevu dvaja milí páni hudobníci –
Jaro Gažo a Radko Pažej. Svojimi pesničkami nás
roztancovali a rozospievali. Mali so sebou aj milú
návštevu – tetu, ktorá pracuje na telefonickej lin-
ke prvej pomoci. Od nej sme sa dozvedeli, ako
máme postupovať v prípade, keď potrebujeme ich

pomoc. Niektorí z nás si aj vyskúšali postup pri
zavolaní na tiesňovú linku a ako máme so zrane-
ným pracovať, kým prídu odborníci. Veru, bolo to
náročné. Po skončení programu sme sa rozišli do
prírody v okolí školy.

Ani sme sa nenazdali a bol tu posledný škol-
ský týždeň. Známky boli uzavreté, triedy sme
upratali, učebnice vrátili a dostali... Počasie nám
prialo, tak sme posledné dva dni strávili v prírode
pri športovaní a turistike.

30. júna sme sa rozlúčili so školským rokom
2018/2019. Dostali sme vysvedčenia, knižné od-
meny i pochvaly (ale aj pokarhania). Rozlúčili sa
s nami deviataci odchádzajúci na stredné školy.
Niektorí s úsmevom, niektorí so slzičkami. Veď
v našej škole strávili deväť rokov... Teraz sú pred
nami dva mesiace zaslúženého oddychu. Prajeme
všetkým krásne a ničím nerušené prázdniny...

... a stretneme sa na školskom dvore 2. sep-
tembra 2019. Už o rok starší.

Zuzana Brňáková

Ako to už býva, všetko, čo sa raz začne, raz aj skončí. Predškolákom sa skončili časy v škôlke
a našim deviatakom zazvonil posledný zvonček v základnej škole. Niektorí z nich sa lúčili so
slzami v očiach, ale s radostným očakávaním opäť nového začiatku ☺. Všetkým prajeme, aby
bol príjemný a úspešný.

44 deviatakov nahradí v školských laviciach 42 prvákov
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Vesmír očami detí – oblastné kolo:
Michal Mlich (6. A) – 1. miesto

pripravovala Mgr. Kozáková
Dúha – celoslovenská súťaž:
Tatiana Mateášová (6. A) – čestné uznanie

pripravovala Mgr. Kozáková

HUDOBNÁ VÝCHOVA
Slávik Slovenska – okresné kolo:
Erika Mäsiarová (8. B) – 3. miesto

pripravovala Mgr. K. Kojdová

ANGLICKÝ JAZYK
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo:
Júlia Novosadová (9. A) – úspešný riešiteľ pripra-
vovala Mgr. Mlichová
Jazyková súťaž ABC, variant A:
Sára Srogoňová (7. C) – 2. miesto
Erika Mäsiarová (8. B) – 3. miesto

pripravovala Mgr. Paľáková
Ivana Jakubčeková (5. B) – 1. miesto
Natália Kojdová (8. B) – 1. miesto
Klára Vrbinčíková (7. C) – 1. miesto
Miriam Romanová (9. A) – 2. miesto

pripravovala Ing. Mlichová
Radka Andrisáková (7. B) – 3. miesto

pripravovala Mgr. Pojezdalová

Súťaž MLADÝCH HASIČOV „Plameň“:
družstvo dievčat: A. Laššáková (4. B), B. Viatro-
vá (8. A), I. Polečová (8. A), N. Krivulčíková
(8. B), L. Smolková (9. B), K. Polečová (9. B),
V. Kolenčíková (9. B), N. Grofčíková (9. B),
A. Kureková (9. B), L. Srogoňová (9. B)
– 2. miesto pripravoval p. Brisuda

Zber tetrapakov:
1. miesto – Michal Kojda (5. A)
2. miesto – Klára Opartyová (1. B)
3. miesto – Rafael Fajčák (2. B)

Zber papiera:
1. miesto – Klára Opartyová (1. B)
2. miesto – Miroslava Svinčáková (9. A)
3. miesto – Filip Briš (3. A)

Detská olympiáda 1. – 3. ročník:
1. miesto – Farmári, kapitán Pavol Brachňák
2. miesto – Šikovníci, kapitán Lukáš Kvak
3. miesto – Siláci, kapitánka Karin Dendisová

Putovný pohár starostu obce vo futbale – mladší
žiaci:
1. miesto – 5. A
2. miesto – 5. B
3. miesto – 6. B

Putovný pohár starostu obce vo futbale – star-
ší žiaci:
1. miesto – 9. A
2. miesto – 7. B
3. miesto – 9. B

Putovný pohár riaditeľa školy vo volejbale
staršie žiačky:
1. miesto – 9. B
2. miesto – 9. A
3. miesto – 8. A

Putovný pohár riaditeľa školy vo vybíjanej
mladšie žiačky:
1. miesto – 6. A
2. miesto – 6. B
3. miesto – 5. A

TELESNÁ VÝCHOVA
Volejbal – okresné kolo:
družstvo dievčat – 3. miesto

pripravovala Mgr. Laššáková
Gymnastický štvorboj – okresné kolo:
kategória A: T. Brňáková, M. Pacoňová, K. Smol-
ková, B. Zlatošová, L. Rabčanová – 2. miesto
kategória B: B. Butková, G. Brňáková, M. Smol-
ková, I. Kolenčíková – 3. miesto
kategória C: E. Florková, A. Števlíková, N. Grof-
číková, V. Kolenčíková, R. Andrisáková, A. Bri-
šová – 2. miesto

pripravovala Mgr. Belicajová
Šach – okresné kolo:
Nikola Beloritová (7. C) – 2. miesto; krajské kolo
– 18. miesto
Andrea Podstavková (7. C) – 3. miesto; krajské
kolo – 16. miesto
Jozef Turoň (8. A) – 3. miesto; krajské kolo – 12.
miesto

pripravoval Mgr. Kvak
Šachový turnaj:
družstvo B: Pavol Smolár (9. A), Pavol Holubčík
(9. A), Timotej Noga (8. A), Andrea Podstavková
(7. C) – 2. miesto
družstvo A: Jozef Turoň (8. A), Daniel Novosad
(8. A), Branislav Mateáš (9. A), Romana Mas-
ničáková (8. A) – 3. miesto

pripravoval Mgr. Kvak
Šachový turnaj o majstra školy:
Branislav Mateáš (9. A) – 1. miesto
Pavol Smolár (9. A) – 2. miesto
Jozef Turoň (8. A) – 3. miesto

pripravoval Mgr. Kvak

SLOVENSKÝ JAZYK
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
– okresné kolo:
Júlia Novosadová (9. A) – 1. miesto; krajské kolo
– 1. miesto; celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ

pripravovala Mgr. K. Srogoňová
Dúha – celoslovenská literárna súťaž:
Radka Andrisáková (6. B) – čestné uznanie

pripravovala Mgr. K. Srogoňová

INFORMATIKA
Informatická súťaž iSOSNO:
Branislav Mateáš (9. A) – 2. miesto

pripravoval Mgr. Beňuš
Informatická on-line súťaž iBOBOR:
Branislav Mateáš (9. A), Šimon Murín (7. A)

pripravoval Mgr. Beňuš
PALMA junior – celoslovenské kolo:
tím Avenger: Šimon Murín (7. A), Michal Kuhej-
da (7. A) – 3. miesto         pripravoval Mgr. Beňuš

MATEMATIKA
Matematická olympiáda – okresné kolo:
Timea Vrábľová (9. A) – 1. miesto; krajské kolo –
7. miesto                 pripravovala Mgr. Mateášová
Ladislav Murín (5. A) – 3. miesto

pripravovala Mgr. Brachňáková
Matematická olympiáda – okresné kolo:
Šimon Murín (7. A) – úspešný riešiteľ
Mária Kolenčíková (7. A) – úspešný riešiteľ

pripravovala Mgr. Brachňáková
Matematická pytagoriáda – okresné kolo:
Róbert Srogoň (3. A) – 2. miesto
Filip Briš (3. A) – úspešný riešiteľ
Liana Briššová (3. A) – úspešný riešiteľ

Lilly Srogoňová (3. A) – úspešný riešiteľ
Daniela Chudobová (3. A) – úspešný riešiteľ
Tereza Brňáková (3. A) – úspešný riešiteľ
Matúš Rabčan (3. A) – úspešný riešiteľ

pripravovala Mgr. Očkajáková
Karin Dendisová (3. B) – úspešný riešiteľ
Justína Plášeková (3. B) – úspešný riešiteľ

pripravovala Mgr. Kovaľová
Júlia Pacoňová (4. A) – úspešný riešiteľ

pripravovala Mgr. Mičeková
Ladislav Murín (5. A) – 1. miesto

pripravovala Mgr. Brachňáková
Mária Kolenčíková (7. A) – 1. miesto
Šimon Murín (7. A) – úspešný riešiteľ
Maroš Dulovec (7. A) – úspešný riešiteľ
Monika Podstavková (7. A) – úspešný riešiteľ

pripravovala Mgr. Brachňáková

GEOGRAFIA
Geografická olympiáda – okresné kolo:
Dominika Laššáková (5. B) – úspešný riešiteľ
Nikola Holubčíková (7. C) – úspešný riešiteľ

pripravovala Mgr. Klimčíková

BIOLÓGIA
Biologická olympiáda (kat. C) – okresné kolo:
Bianka Sumegová (8. B) – 3. miesto

pripravoval Ing. Oparty
Biologická olympiáda (kat. D) – okresné kolo:
Mária Kolenčíková (7. A) – 2. miesto

pripravoval Ing. Oparty
Biologická olympiáda (kat. E) – okresné kolo:
Martina Dulovcová (5. B) – 2. miesto; krajské
kolo – úspešný riešiteľ
Zuzana Kvaková (5. B) – 3. miesto
Magdaléna Karolína Rošťák (8. B) – úspešný rie-
šiteľ                                  pripravoval Ing. Oparty

DEJEPIS
Dejepisná olympiáda – okresné kolo:
Laura Tisoňová (8. B) – úspešný riešiteľ
Magdaléna Karolína Rošťák (8. B) – úspešný rie-
šiteľ                       pripravovala Mgr. K. Kojdová

FYZIKA
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo:
Šimon Murín (7. A) – 1. miesto
Ján Murín (9. B) – 1. miesto

pripravoval Mgr. Salaj
Archimediáda – okresné kolo:
družstvo zo 7. A: Šimon Murín, Mária Kolenčí-
ková, Michal Kuhejda – 1. miesto

 pripravoval Mgr. Salaj
Námestovský fyzik pre žiakov 6. roč. – okresné
kolo:
Peter Plášek (6. A) – úspešný riešiteľ
Samuel Ladňák (6. B) – úspešný riešiteľ

pripravoval Mgr. Salaj

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Biblická olympiáda – okresné kolo – 2. miesto
družstvo: Mária Kolenčíková (7. A), Ján Murín
(9. B), Adriána Tereštíková (9. B) – 2. miesto

pripravovala Mgr. Majcherová

CHÉMIA
Chemická olympiáda – okresné kolo:
Bianka Sumegová (8. B) – úspešný riešiteľ
Zuzana Kolenčíková (8. A) – úspešný riešiteľ

pripravovala Mgr. Mateášová

Naše celoročné výsledky v školských súťažiach
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Posledné júnové dni trávia žiaci
popri školských povinnostiach svoj
čas na triednych výletoch, kde spo-
znávajú rôzne kúty Slovenska. Pre
niektorých z nich, ktorí sa aktívne
zapájali do farskej katechézy a dosa-
hovali vynikajúce výsledky počas
celého roka, bol odmenou i druhý
výlet – Púť na horu Butkov. Pútnické
miesto Butkov pri Ladcoch je naj-
mladším na Slovensku. Toto miesto
bolo súčasťou kameňolomu, ktoré je

Žiacka púť na horu Butkov

od roku 2012 vyňaté z ťažobného
priestoru a od roku 2013 stojí na jeho
vrchole 12 metrov vysoký kríž. Po-
stupne na hore pribudol pamätník
k sv. Jánovi Pavlovi II., pamätník k
sv. Faustíne, kaplnka Božieho milo-
srdenstva, kamenná krížová cesta Bo-
žieho milosrdenstva, kaplnky svät-
cov a od vlaňajšieho roku je na hore
umiestnená najväčšia socha Panny
Márie v strednej Európe. Púťou nás
sprevádzala pani Mária Dudášová

Knižnica,
ostrov
múdrosti

Obecnej knižnici sa v marci
2019 podarilo z prostriedkov Fon-
du na podporu umenia získať ďal-
šie prostriedky na obnovu už po-
merne zastaraného knižného fon-
du. Podľa pani Mgr. Fečkeovej,
pracovníčky Čaplovičovej kniž-
nice v Dolnom Kubíne, sa knižný
fond musí neustále obnovovať,
zveľaďovať a zastarané či poško-
dené tituly v určitých časových
intervaloch vyradzovať. Z toho
dôvodu po vyradení časti kníh bol
projekt zameraný na obnovu naj-
čítanejších a zároveň najviac po-
škodených kníh – a to kníh pre
deti. Z prostriedkov FPU knižni-
ca získala 2 000 EUR, z ktorých
sa zakúpilo celkovo 282 kníh.
V prevažnej miere to bola krásna
literatúra pre deti a mládež. Za-
stúpenie však mali i knihy z ob-
lasti športu a to príručky, encyk-
lopédie a životopisy slávnych
osobností. Zakúpené boli rovna-
ko knihy z biológie, ktoré v kniž-
nici chýbali. Priestor dostala tiež
regionálna literatúra z oblasti Ora-
vy, Liptova a remeselná ľudová
tvorba. Pre dámske čitateľky bola
zakúpená beletria a romány. Do-
plnili sme aj niektoré tituly z voj-
novej ale i náboženskej literatú-
ry.
Čítaním sa zlepšujú komuni-

katívne schopnosti a slovná zá-
soba sa rozvíja o nové slová. Je
dôležité viesť naše deti k čítaniu.
Naučia sa veľa nových vecí ako
aj morálne zásady. Cez rozpráv-
ky sa naučia rozlišovať dobro
a zlo, ktoré im dajú nový pohľad
na život i na svet. Citujem neme-
novanú pani učiteľku zo ZŠ: „Či-
tateľom sa nikto z nás nerodí
a tak je na nás dospelých, aby
sme deťom sprostredkovali záu-
jem o čítanie a knihy“.

Helena Jakubová

Projekty zamerané na pomoc žiakom

Zlepšiť prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie
výsledky a kompetencie žiakov v
Základnej škole s materskou školou
v obci Oravská Lesná je úlohou dvoch
školských projektov.

Jeden z projektov je realizovaný
prostredníctvom dvoch pedagogic-
kých asistentov, ktorých úlohou sú
aktivity zamerané na vyrovnávanie

znevýhodnenia žiakov a zabezpeče-
nie rovnosti príležitostí vo výchov-
no-vzdelávacom procese, tvorba, ino-
vácia, realizácia vzdelávacích progra-
mov zameraných na podporu inklu-
zívneho vzdelávania, aktivity zame-
rané na vytváranie vhodných pod-
mienok pre spoločné vzdelávanie žia-
kov so ŠVVP s ostatnými žiakmi.
Svojou prácou sa pedagogickí asis-

tenti snažia o zlepšenie školskej
úspešnosti žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Projekt sa realizuje vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu a Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvo-
ja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

Druhý projekt je určený všetkým
žiakom našej školy a začne sa reali-

zovať od septembra formou mimo-
školskej činnosti. Projekt je zamera-
ný na rozvoj ekonomického mysle-
nia, čitateľskej, prírodovednej, mate-
matickej, rozpočtovej a digitálnej gra-
motnosti, kritického a tvorivého mys-
lenia, tvorivého písania. Projekt je
financovaný z európskych štruktu-
rálnych a investičných fondov.

Zuzana Brňáková

a páter Gabriel. Žiaci sa dozvedeli
množstvo informácii o novom pút-
nickom mieste, o živote svätých
a veľkosti Božieho milosrdenstva aj
o obci Ladce. Výstup na horu bol
trošku náročný, ale z hory sme všetci
odchádzali s krásnym duchovným
zážitkom. Touto cestou chceme vy-
sloviť veľké Pán Boh zaplať Farské-
mu úradu v Oravskej Lesnej, ktorý
túto púť finančne podporil.

Katarína Kojdová
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výsledkom boli pozitívne zmeny
v správaní. Dôvodov na radosť bolo
ešte viac. Deti sa každoročne neve-
dia dočkať na svoj veľký Deň detí.
I keď počasie neprialo výletom, det-
ským hrám v prírode, v materskej
škole sme prežili krásny sviatočný
deň s rozprávkovými bytosťami. Čas

sa deťom zaplnil súťažením, tancom
a zábavou. Domov deti odchádzali
s balíčkami od Červenej Čiapočky
a dobrého vlka. Prekvapenie v balíč-
koch bolo rozprávkové, bolo sa
z čoho tešiť. Čas v materskej škole
ubiehal a deti vonku lákalo teplé sln-
ko a rozkvitnutá príroda. Predškolá-
ci sa s pani učiteľkami vybrali k di-
viačej obore, aby si poobzerali zvie-
ratká zblízka a potešili ich drobnými
maškrtami. Prichádzajúce leto umož-
nilo deťom tráviť veľa času na škol-
skom dvore, v pieskoviskách, na pre-
chádzkach náučným chodníčkom.
Leto nám ešte niečo pripomenulo,
najmä najstarším škôlkarom. Nastal
čas rozlúčiť sa s materskou školou.
Toto pekné popoludnie deti strávili
so svojimi pani učiteľkami, v prítom-
nosti rodičov v jedálni ZŠ. Zazneli
rezké piesne, detské básničky, ktoré
všetkým zvestovali, že už na pred-
školákov čaká naozajstná škola. Vďa-
ka šikovným maminám si deti po-
chutili na koláčiku so svojím menom
a celý kolektív MŠ sa potešil torte s
príznačným názvom: “Dovidenia
škôlka, škola volá“. Zo slávnostnej
rozlúčky deti odchádzali s úsmevom
s pamätným obrázkom a knižným
darčekom, ktorý im bude materskú
školu pripomínať. Všetkých čakajú
prázdniny a s nimi množstvo hier,
výletov, dobrodružstiev. V každom
z nás je veľa očakávaní. Na predško-
lákov čaká naozajstná škola. Na ma-
lých škôlkarov čaká pekná vynovená
priestranná materská škola, ktorá pre-
šla rozsiahlou rekonštrukciou. Už
v priebehu mesiaca jún sa začalo sťa-
hovanie škôlkarského zariadenia do
zrekonštruovaných priestorov. Od
septembra sa máme načo tešiť. Praje-
me všetkým deťom pekné prázdniny.

Kolektív učiteliek MŠ

Čo zaujímavé sme prežili v materskej škole, alebo prázdniny sú už tu...

...a nastal čas na spomínanie. Spo-
míname si na obdobie spred roka
a naše sťahovanie z materskej školy
do priestorov v základnej škole. Spo-
míname si aj na začiatok školského
roka v základnej škole, na prvé dni
škôlkarov v školských podmienkach
a na zmeny v organizácii dňa s tým
spojené. Celý školský rok prebehol
veľmi rýchlo a my sme mali možnosť
nazrieť do života školákov a školáci
zasa do života škôlkarov. Bez vzá-
jomnej tolerancie v priestoroch ško-
ly by tento náš „škôlkarsky rok“ bol
náročný.

Spomíname na naše aktivity po-
čas školského roka a jednou z po-
sledných bol aj Deň matiek. Teplo
domova v rodine vytvára mama
a ocino, ktorí láskou zahŕňajú svoje
ratolesti. Aj my v škôlke sme sa im
chceli poďakovať. Ku Dňu matiek si
deti v spolupráci s pani učiteľkami
prichystali pre svoje mamičky malé
prekvapenie v podobe básničky
s vyznaním lásky a vlastnoručne zho-
tovené darčeky. Deti majú lásky veľa,
rozdávajú ju všade naokolo.
S pásmom básní a piesní vystúpili
deti z triedy Včielky v kultúrnom
dome, kde rozdávali radosť mamám
z celej dediny. A nezabudli sme ani
na babičky či staré mamy. Svojim
programom a malým darčekom ich
prekvapili deti z triedy Vtáčatká
v Domove dôchodcov. Samozrejme,
nezabudli sme ani na oteckov. Deti
im v materskej škole zhotovili darče-
ky, nevedeli sa dočkať, kedy im ich
odovzdajú. Nielen v rodine, ale aj
v škôlkarskom prostredí by mali vlád-
nuť pozitívne emócie, a aj preto sme
sa zapojili do zaujímavého projektu
– preventívneho programu Kozmo
a jeho dobrodružstvá s triedou Vtá-

čatká. Zameranie programu bolo na
rozvoj emocionálnej inteligencie,
prosociálneho správania, spolupráce
a empatie detí. Realizovaný bol 10
týždňov prebiehajúcimi aktivitami
školenou psychologičkou v spoluprá-
ci s triednou pani učiteľkou. V akti-
vitách nechýbalo detské nadšenie a

Návšteva Zahrajka

Deň detí sa v Oravskej Lesnej niesol v duchu detských
piesní. Obec pri príležitosti tohto sviatku pozvala speváka
Richarda Čanakyho známeho ako Zahrajko zo Spievanko-
va. Dnes už najznámejšiu hudobnú dvojicu Spievanku
a Zahrajka snáď poznajú všetky deti na Slovensku. Prečo
vlastne nevystupujú spolu ako ich deti poznajú? Podľa slov
Zahrajka: „ Spievanka je aj matka troch detí a vzhľadom na
jej ďalšie aktivity a rodinné povinnosti sme sa dohodli, že
Spievankovo koncertuje päťkrát do mesiaca. A preto som
rozbehol sólo koncerty ako Zahrajko“. Kedysi dávno táto
dvojica začínala s vystúpeniami pre materské školy a det-
ské centrá, chodili od dedinky do dedinky, od mesta
k mestu. Po čase a veľkom dopyte však akoby na tieto malé
dedinky nezvýšil čas. Za všetky naše deti sme veľmi radi,
že práve do našej obce zavítal Zahrajko so svojim hudob-
ným programom a potešil toľko detských sŕdc.

Helena Jakubová
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Pred Veľkou nocou prišli žiakom do
ZŠ názorne predviesť výrobu veľko-
nočných dekorácií.
Po Veľkej noci sa v počte 30 osôb
zúčastnili týždenného pobytu vo
Vyšných Ružbachoch.
S krátkym programom vystúpili pri
stavaní mája.
Spolu s hasičmi a zástupcami obce
sa zúčastnili pokladania venca pad-
lým občanom v I. a II. svetovej voj-
ne.

Pochovanie basy

Dňa 5. 3. 2019 sa uskutočnilo pochovanie basy v kultúrnom dome. Starým
zvykom našich predkov bola rozlúčka s fašiangovým obdobím v sprievode
a pochovávaním basy ako znak toho, že prichádza obdobie pokoja a pôstu.

Začali sme dobrým pohostením a veselou hudbou s rôznymi fašiangovými
maskami. O polnoci sa v sprievode maškár predvádzalo žartovné pochovanie basy.
Účastníci predvádzali naozaj skvelé herecké výkony. Ďakujeme za nezabudnuteľ-
ný kultúrny zážitok.

Chceme poďakovať občanom, ktorí sa s veľkou ochotou zapojili do tejto akcie.
Dúfame, že aj naďalej sa budú zapájať do kultúrnych podujatí, ktoré pripomínajú
tradície a zvyky našich predkov, aby sme ich udržiavali a napokon ich odovzdali
mladšej generácií. Tešíme sa na fašiangovanie znovu o rok.        Silvia Srogoňová

Studený máj, v stodole raj

Takúto pranostiku poznáme asi všetci. Čo však myslel jej
autor pod pojmom „studený“? Žeby aj sneh? Celkom raritou
tohoročný sneh nebol. V minulosti napadlo na 1. mája až pol
metra snehu. Tento máj ho už toľko nenadelil, ale napadol dva
krát. Šiesteho mája sme sa zobudili do zasneženého rána
a štrnásteho snehová pokrývka dosiahla 10 centimetrov a udrža-
la sa aj počas dňa.

Aktivity našich seniorov

Dvakrát organizovali spoločné kúpanie
v Oraviciach, na ktoré prizvali aj osemnásť
obyvateľov domova dôchodcov (DD).
Aj tento rok sa podieľali na skrášlení okolia
pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
v doline Zimná.
Svojim programom spestrili družobné stret-
nutie obyvateľov nášho domova dôchod-
cov a domova dôchodcov z Moravy.
Srdečne pozývame všetkých seniorov,

ktorým je doma dlhá chvíľa, nech prídu
medzi nás!                         Emília Chvojková
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Z obecnej matriky

Medzi nás prišli

Marec 2019
Ema Podstavková
Mia Srogončíková
Michaela Rezáková
Lejla Dendisová
Simona Brňáková

Apríl 2019
Júlia Zlatošová
Dominika Tisoňová
Zuzana Opělová
Sebastián Kolenčík

Máj  2019
Tobias Florek
Adela Zmorayová
Matias Labaj
Marek Svitek

Jún 2019
Karin Dreveňáková
Juliana Murínová
Bystrík Kolenčík
Adam Sumega
Leo Maliterný
Šimon Mordáč

 Jubileum oslávili...

Marec 2019
70 rokov – Mária Dibdiaková

Jozef Hablák
Anna Brňáková
Anna Holubčíková

75 rokov – Jozef Troják
Jozefína Godišová
Margita Srogončíková
Jozef Poleč

90 rokov – Anton Bejdák

Apríl 2019
70 rokov – Karol Kojda

Anna Václavová
75 rokov – Anna Brňáková
80 rokov – Serafína Murínová
85 rokov – Anna Lokajová
90 rokov – Pavlína Holubčíková

Máj  2019
70 rokov – Terézia Olbertová

Jozef Srogoň
Jozef Briš
Karol Grofčík

75 rokov – Emil Noga
80 rokov – Štefánia Sumegová

Jún 2019
75 rokov – Anna Vrábľová

Anna Holubčíková

Od nás odišli

Marec 2019
Justína Brišová 81 r.
Anton Dendis 96 r.
Štefánia Sumegová 88 r.
Anton Bejdák 90 r.
Štefan Svinčák 69 r.
Jozef Murín 71 r.

Apríl 2019
Ján Terešák 70 r.
Kristína Chudobová 82 r.
Justín Kolenčík 87 r.

Máj  2019
Jaroslav Šlachta 55 r.
Ján Podstavek 82 r.
Anna Sumegová 77 r.
Jozef Kyrcz 72 r.
Ján Chudoba 62 r.

Jún 2019
Terézia Olbertová 63 r.
Rudolf Briššák 64 r.
Milan Kvak 89 r.
Anna Kolenčíková 91 r.
Petronela Brňáková 81 r.

Spomienka
Dňa 2. mája vo veku 82 rokov

tento svet navždy opustil bývalý sta-
rosta obce

Ján Podstavek.

Zo svojho života obetoval 34 ro-
kov našej obci, kde sa ako starosta
v rokoch 1964 až 1998 zaslúžil o roz-
voj Oravskej Lesnej v oblasti škol-
stva, zdravotníctva, kultúry a športu.

Venujme mu tichú spomienku.

Všetko najlepšie

Viktórii Paľákovej
k jej jubileu

praje celá rodina!

Blahoželanie
Hoc máš vnúčat ako maku,
nevyjadria všetku vďaku,
ktorú stále máme v srdci
a s ňou náš cit nehasnúci.

Hoc Ti čelo zdobia vrásky,
teš sa maminka z našej lásky,
nech Ťa vo dne, v noci hreje,
aj v dňoch ľudskej beznádeje.

Hoc Ti život zdrsnil ruky
prácou pre nás, svoje deti,
krásne sú sťa kvety z lúky,
láskavé z nich slnko svieti.

Na záver vinš s vôňou ruží,
nech Ti zdravie stále slúži.
Nech Ti rokov viac než dosť
chodí klopať tento hosť.

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.

Srdečne gratulujeme a prajeme ešte
veľa spoločných rokov života.

Krásne výročie sobáša oslávili

50 rokov spoločného života:
Justína a Jiří Tereštík:
19. 5. 1969 – 19. 5. 2019
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 Spievali ste si zrejme už od mala, ale kedy ste
prišli na to, že sa chcete spevu venovať profe-
sionálne? A prečo práve operný spev?
– Láska k spevu sa vo mne zrodila v čase, keď
som spievala ešte v detskom zbore v Zákamen-
nom. Ale až štúdium na Konzervatóriu ma utvrdi-
lo v tom, že som sa rozhodla správne a že sa
chcem spevu venovať profesionálne. A prečo prá-
ve operný spev? Bola to láska na prvý pohľad a na
prvé počutie. ☺

 Kde ste začínali so štúdiom operného spevu?
– Začínala som na Konzervatóriu v Žiline, ale po
dvoch rokov som prestúpila na Štátne konzerva-
tórium v Bratislave. Po absolutóriu (trvá 6 rokov)
som pokračovala na Hudobnej akadémii múzic-
kých umení v Prahe.

 Ako jediná Slovenka ste spev študovali pria-
mo u známeho talianskeho tenoristu Luciana
Pavarottiho. Ako ste sa k nemu dostali?
– Božou prozreteľnosťou a tým, že som mala pár
priateľov, ktorí mali kontakt na ľudí z Maestrovho
blízkeho okolia som sa dostala na predspievanie
priamo k nemu domov. Maestro si ma vypočul
a vybral si ma, aby som sa stala jednou z jeho
študentov spevu.

 Keď vás počúvame našom kostole, je to nao-
zaj zážitok, obľúbili ste si aj chrámovú hudbu?
– Áno, veľmi. Keďže väčšinou sa zaoberám oper-
ným repertoárom, som veľmi šťastná, keď si mô-
žem zaspievať aj sakrálnu hudbu. A keď je to ešte
aj v chráme, o to väčšiu hĺbku to pre mňa má.

 Máte vlastných obľúbených spevákov a akú
hudbu si radi vypočujete v súkromí?
– Keďže klasická hudba ma obklopuje denne,
doma si najradšej pustím iný žáner. Tí, čo ma
dobre poznajú, vedia, že zbožňujem Karla Got-

Agneša Vrábľová žije najmä operou

ta ☺. Mám rada írsku rockovú skupinu U2, spe-
váčku Lanu del Rey, Whitney Houston a Adele.
Ale ak Vás zaujíma, či mám obľúbených oper-
ných spevákov, tak samozrejme na prvom mieste
je u mňa Luciano Pavarotti, potom Maria Callas,
Renata Tebaldi a Mirella Freni. Túto štvoricu
môžem počúvať bez prestávky.

 Kde všade ste už vystupovali a aké máte ešte
životné ciele?
– Vystupovala som už v rôznych krajinách, ale
najďalej som bola v Číne. Bol to úplne iný svet,
fascinujúci. Želám si, aby som mohla takýchto
krajín vidieť ešte viac a priniesť moje umenie čo
najväčšiemu počtu ľudí. Hlavne tým, ktorí nema-
jú možnosť ísť do divadla alebo na koncert osob-
ne.

 Prezradíte nám nejaký zaujímavý zážitok?
– Keď som bola v Číne, jeden
z koncertov bol na štadióne. Bolo
tam niekoľko tisíc divákov. Na
záver sme mali s orchestrom
a dirigentom pripravenú krásnu
čínsku ľudovú pieseň. Keď som
ju začala spievať mojou láma-
nou čínštinou, zaznel obrovský
potlesk a celý štadión sa pridal
a tú pieseň spievali všetci so
mnou. Bolo to nádherné, zimo-
mriavky mám ešte aj teraz, keď
si na to spomeniem.

 Pochádzate zo susedného
Zákamenného, no údajne ne-
jaké rodové korene siahajú
k nám do Lesnej. Čo je na tom
pravdy? ☺

Opernú speváčku Agnešu Vrábľovú, ak nie z videnia, tak z počutia ☺ poznáme asi všetci. Veľa
krát sme ju mohli počuť v našom farskom kostole, kde nám svojim spevom dopĺňala sväté omše. O jej
talente veľmi dobré vedia aj v susednom Česku, kde je momentálne na hosťovaní v Slezkom divadle
v Opave. O svojej ceste za spevom, štúdiu v Prahe či Taliansku a svojich koreňoch nám
prezradila v krátkom rozhovore.

– Moja mama je rodáčka z Oravskej Lesnej. Tak-
že som polovičná „Lesňanka“ ☺.

 Momentálne ste na hosťovaní v Čechách, na
akom predstavení by sme vás tam mohli za-
stihnúť?
– Áno, momentálne hosťujem v Sliezskom di-
vadle v Opave v roli Agathy z opery Čarostrelec
od Carl Maria von Webera.

 Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?
– Čitateľom Lesňanskych novín prajem veľa krás-
nych dní a hlavne pokojné, príjemné a slnkom
nabité leto.

G. Bizet: Lovci perál

P. I. Čajkovski: Eugen Onegin

C. M. v. Weber: Čarostrelec

L. Janáček: Její pastorkyňa
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Bankovanie — modriny či fľaky?

V predchádzajúcom čísle som
vám priblížila čo-to zo života pija-
víc. Teraz predstavím ďalšiu proce-
dúru, s ktorou sa môžete popri na
masáži stretnúť, a to bankovanie.
Používalo sa už v stredoveku a jeho
účinky sú známe dodnes. Pod sa-
motnou metódou bankovania rozu-
mieme prikladanie sklených baniek
s nahriatym vzduchom. V nich sa
ochladzovaním vytvorí podtlak. Ten
vtiahne časť kože a podkožia do ban-
ky, tým sa prekrvia a okysličia kri-
tické body a odplavia škodliviny.
Používa sa nielen k uvoľneniu boles-
ti pohybového aparátu, ale k celko-
vej detoxikácii organizmu. Banky
pôsobia tak fyzikálne, reflexne ale
aj metabolicky tým, že ovplyvňujú
látkovú výmenu v priľahlom okolí.
Ťah vyvinutý pri bankovaní naštar-
tuje kožné kapiláry, čo aktivuje funk-
ciu krvných ciev vo svaloch. Červe-
né krvinky preniknú do priestoru,
malý výron krvi aj lymfy zvýši cir-
kuláciu krvi a prívod kyslíka do oko-
lia, nastane reakcia organizmu a ak-
tivácia životných procesov. Modri-
na teda nie je modrinou, na akú sme
zvyknutí pri náraze, ale výronom krvi
a lymfy, ktorá je potrebná na lepšie
prekrvenie a uvoľnenie. Tieto fľaky
síce vyzerajú niekedy „nepekne“, ale
sú bezbolestné a vstrebú sa v priebe-
hu 7 až 10 dní. Samotnému banko-
vaniu predchádza zahrievajúca ma-
sáž, následne sú banky na telo prilo-
žené 20 až 40 minút. Inou formou je
zas masáž bankou, kedy sa po tele
prechádza prisatou banku a tým sa
svaly prehrievajú a uvoľňujú.

Bankovanie a duchovno
Po pár rozhovoroch s klientmi na

masérskom stole a strachu, ktorý
z tých rozhovorov plynul, som sa
rozhodla využiť možnosť prihovoriť
sa vám a napísať pár slov na tému
bankovania aj z toho duchovného
hľadiska. Táto metóda pochádza
z tradičnej čínskej medicíny, a preto
je aj z kresťanského hľadiska často
spochybňovaná a odmietaná. Starí
Číňania boli v tomto smere však ge-
niálni a skúmali naše telo do hĺbky,
taktiež to ako sú poprepájané svaly
a nervy, a ako všetko so všetkým
súvisí. Som kresťanka, a samozrej-
me som mala pred touto metódou
rešpekt, keďže je spájaná s čínskou
medicínou, ktorá často pracuje s ener-
giami. Popravde, na kurz bankova-
nia som sa prihlasovala na dvakrát,
keďže po tejto informácii som sa
z neho po prvom prihlásení aj odhlá-
sila. Nepôjdem predsa proti Bohu.
Potom som však „náhodou“ navštívi-
la veriacich priateľov z Poľska,
(s ktorými som pracovala vo fran-
cúzskom La Salette), kedy mamka
chorej kamarátky, vytiahla zo skrine
sadu baniek, a chcela jej ich prilože-
ním na telo zmierniť zápal, začala
som nad celým tým bankovaním pre-
mýšľať inak. Ľudia ich roky bežne
používajú v domácnostiach, pri ho-
rúčkach, s cieľom zmierniť zápal
v tele alebo uvoľniť stuhnuté svaly,
a aj toto by malo byť zlé, len preto,
lebo to vymysleli Číňania? Pri hlb-
šom skúmaní toho celého, som sa
dozvedela, že existuje aj bankovanie
meridiánov, kedy terapeut kladie

banky na telo tak, aby vyrovnal ener-
giu v tele. Tu už sa dostávame
k práci s energiami, ktorá naozaj sme-
ruje do ezoteriky, a nie je v zhode
s kresťanstvom. Boh predsa nie je
energia, je to Božská osoba – Otec,
Syn a Duch v jednom. Toto energe-
tické bankovanie však robí terapeut
cielene a s plným vedomím. Nie je
teda bankovanie ako bankovanie,
a rovnako nie je masér ako masér.
Často však ľudia ani nevedia prečo
je to z kresťanského hľadiska zlé a čo
konkrétny terapeut pri bankovaní
vlastne robí. Určite len tým, že vám
na stuhnutý sval priloží banku na
uvoľnenie, nespadnete do iného ná-
boženstva ani sa nezasvätíte inému

božstvu – takže zlému, keďže Boh je
iba jeden. Niektorých tiež odrádza,
že sa bankovanie robí s vatovým tam-
pónom a otvoreným ohňom. Je to
kvôli praktickosti a hygiene. Takúto
banku možno po každom klientovi
ľahko umyť, vydezinfikovať. Samo-
zrejme, nechcem teraz všetkých na-
hovárať na bankovanie, ani robiť re-
klamu. V slobode. Chcem nás iba
povzbudiť, aby sme premýšľali nad
vecami, hľadali dôvody, pravdu a ne-
odsudzovali automaticky všetko,
čomu nerozumieme alebo z čoho
máme strach. Samozrejme, nemys-
lím teraz len na bankovanie. „Každý
strom predsa poznáte po ovocí.“

Veronika Fíniková

Vizáž Alex ponúka:
– večerné a svadobné líčenie v Oravskej Lesnej a okolí,
– po dohode možnosť líčenia v pohodlí Vášho domova (napr. svadba),
– jednoduché účesy,
– veľké vlny (žehličkou), menšie vlny (kónickou kulmou),
– individuálny prístup k požiadavkám každej zákazníčky.

Tel: 0907 328 820  FB: Vizáž Alex  E-mail: vizazalex@gmail.com
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V polovici mája sa súrodenci
Richterovci zúčastnili ME v pretlá-
čaní rukou, ktoré sa konali v Grécku.

Iba 15-ročná Natália si odtiaľ v kate-
górii do 70 kg priviezla dve medaily.
Druhé miesto obsadila v pretláčaní

pravou rukou a miesto
tretie za ľavú ruku. Jej
18-ročnému bratovi Sta-
novi sa v kategórii do 65
kg podarilo vybojovať
tretie miesto pravou ru-
kou a tiež ôsme miesto
ľavačkou. Ich športové
ambície sa týmto nekon-
čia. Koncom októbra
plánujú zabojovať na
majstrovstvách sveta,
ktoré by sa mali konať
v Rumunsku – Constan-
te. Srdečne gratulujeme
k týmto úspechom!
Na Slovensku aj zlato
V poslednú marcovú so-
botu sa vo Vavrečke
uskutočnili majstrovstva
Slovenska. Naši zanie-
tenci tohto športu aj tu
potvrdili svoje kvality.
V rámci Slovenska ob-
sadili popredné miesta.

Úspechy na Majstrovstvách Európy aj Slovenska

Keď sa túto jar robil výber prí-
pravky pre Oravský futbalový zväz
(OFZ), z päťdesiatich zúčastnených
sa Miško Poleč dostal medzi najlep-
šiu desiatku. V Oravskej Lesnej odo-
hral svoju prvú sezónu za mladších
žiakov. Výber Oravy OFZ si už v pr-
vom regionálnom turnaji zmeral sily
s ostatnými tímami stredosloven-
ských regiónov a skončil na druhom
mieste. Na tomto turnaji náš talent
strelil dva góly. Pod vedením námes-
tovského trénera Ivana Doroša sa naši
oravskí chlapci zúčastnili aj ďalších
turnajov. Z turnaja v Brne si priviezli
aj zlaté medaily.

V o rok staršej kategórii si miesto
v tíme najlepších hráčov z Oravy vy-
bojoval Michal Kojda. Na turnaji
v Ružomberku proti výberom Lipto-
va a Turca sa zverenci Františka Čaj-
ku a Pavla Baču so svojimi súpermi
nemaznali a vysokými výhrami si za-
bezpečili 1. miesto. K tomuto vý-
sledku svojou hrou prispel aj náš
Michal. Ročník 2007 je v Lesnej veľ-
mi bohatý na ambicióznych a zodpo-
vedných chalanov. Verím, že v ďalšej
nominácii sa objaví ešte aspoň jeden
náš futbalista.

 Jozef Poništiak

Naši mladí futbalisti reprezentujú Oravu

NATÁLIA RICHTEROVÁ
Juniorky do 18 rokov 60+ kg:
2. miesto ľavá aj pravá ruka

STANISLAV RICHTER
Juniori do 18 rokov do 65kg:
1. miesto ľavá aj pravá ruka

Muži do 65kg: 1. miesto ľavá aj pra-
vá ruka

LUKÁŠ MAJKÚT
Muži do 75kg: 3. miesto pravá ruka,
4. miesto ľavá ruka

Jozef Rošťák

Natália Richterová na ME Stanislav Richter na ME

Súrodenci Richterovci

Majstrovstvá SR

Výber Oravy, Miško Poleč prvý dolu, zľava
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Stolní tenisti TJ Oravská Lesná
hodnotia sezónu 2018/2019 ako prie-
mernú. A-družstvu sa nepodarilo do-
tiahnuť postup do 1. ligy. Príčiny boli
rôzne, pomerne úzky káder, pretože
počas celej sezóny to stálo a padalo
na štvorici hráčov Juraj Teplanský,
Maroš Ferneza, Martin Briš a Martin
Kolenčík, čo je pre takúto súťaž zrad-
né. Je len veľmi ťažké odohrať celú
sezónu bez výkonnostných výkyvov
a to sa potvrdilo aj u nás. No a keď
v závere z rôznych dôvodov vypúš-
ťal Martin Kolenčík, v trojici už bolo
veľmi ťažké siahať na potrebné víťaz-
stvá. Treba to ale zobrať pozitívne,
v závere súťaže, keď už bolo zrejmé,
že postup sa nám vzďaľuje, dostávali
možnosť nastupovať mladí, Michal
Póčik či Lukáš Rabčan. Získané skú-
senosti určite neskôr zúročia. Tretie
miesto v 2. lige však je v rámci kra-
jov Žilina a Banská Bystrica určite
pekný výsledok.

Ostatné družstvá mužov neoslni-
li, svoje súťaže si však uhájili.
B-družstvo v 5. lige, C-družstvo

Stolný tenis

v 6. lige cez baráž, ale podarilo sa
súťaž zachrániť. Mládež sa v tomto
roku zapájala menej, oravské súťaže
mládeže v tomto roku neprebiehali
a krajské sa tiež hrali len formou
turnajov. Na záver sezóny sa stolní
tenisti stretli na svojej koncosezón-
nej „TOPKE“ kde svoj rok rekapitu-

lovali, popritom si zahrali turnaj vo
dvojhre aj štvorhre. Spestrením bolo,
že všetci museli hrať rovnakými jed-
noduchými raketami. Ani tak sa ale
celkové poradie výrazne nezmenilo
a víťazom vo dvojhre bol Juraj Tep-
lanský, keď vo finále porazil Martina
Briša. Vo štvorhre sa najviac darilo

dvojici Maroš Ferneza František Briš,
keď počas turnaja utrpeli len jednu
prehru. Turnaj bol zakončený pose-
dením pri stole s občerstvením. Vďa-
ka opäť patrí všetkým naším sponzo-
rom, obecnému úradu a všetkým, kto-
rí pomáhajú so zabezpečením pod-
mienok počas celej sezóny.

Milan Laššák

Sezónu 2018/2019 sme začali
v 3. lige a s účinkovaním aj umieste-
ním oboch tímov sme veľmi spokoj-
ní. Tréningy sme mávali na štadióne
pravidelne každý utorok a piatok. Cez
zimu nám veľmi pomohla nová telo-
cvičňa, kde sme mohli absolvovať
plnohodnotné tréningy.

Sezónu ukončili oba žiacke tímy
na ôsmom mieste, čo je na nováčika
celkom slušné. Starší žiaci získali 26
bodov a mladší kolegovia 21. Kva-
litné zápasy sa nám podarilo odohrať
najmä s Klinom a Ľubochňou, menej
sa nám darilo s Liptovským Hrád-
kom či Rabčou, kde sme aj napriek
výhre hrali pod svojimi možnosťami.
Zmerali sme si sily aj s veľmi kvalit-
nými tímami z celého kraja a bola to
veľmi dobrá skúsenosť pre chalanov,
aj pre mňa trénera.

Veľmi ma teší prístup chlapcov,
dobrá dochádzka na tréningy aj zá-
pasy. Vo vyššej lige boli chlapci čas-
to pod drobnohľadom trénerov
z 1. ligy, ktorí chodia hľadať nové
talenty. Viacero chlapcov vyššia liga
zaujala a je pravdepodobné, že od
novej futbalovej sezóny niektorí pre-
stúpia do Námestova, kde budú môcť
hrať najvyššiu slovenskú žiacku sú-
ťaž, čomu sa teším.

Je mi však ľúto, že naše zápasy
nenavštevujú aj rodičia. Niektorí prí-
du povzbudiť na každý zápas, niekto-

Futbalová sezóna žiakov 2018/2019

rých som však za celý rok nevidel
ani raz. Koncom marca sme organi-
zovali schôdzu, na ktorú nám z 35
rodičov potvrdilo účasť 27, prišli
avšak iba piati. Verím, že v novej
sezóne sa aj prístup rodičov zmení
a nájdu si viac času na zápasy svo-
jich detí. Všade, kde prídeme, je na
zápase aj 15 rodičov u nás maximál-
ne dvaja, traja.

Veľký progres sme zaznamenali
aj v zabezpečení oblečenia. Chlapci
dostali tričká na tréningy, ale najmä
sme zakúpili nove kvalitné tepláko-
vé súpravy. Aj touto formou by sme
sa chceli poďakovať podnikateľom
z našej obce a okolia za finančnú
pomoc pri zakúpení tohto oblečenia.

Pozvánka do prípravky
Od novej sezóny plánujeme

prihlásiť do súťaže aj družstvo prí-
pravky a týmto pozývame na naše
tréningy všetky deti (aj dievčatá)!
Prípravka je kategóriou pre roční-
ky narodenia 2009, 2010, 2011,
ktoré sa doteraz nemohli zúčast-
ňovať stretnutí. Tešíme sa na vás!

V prípade vášho záujmu získať
viac informácií môžete napísať na
adresu
jozefponistiak@gmail.com,

alebo príďte s deťmi priamo na náš
tréning .

Jozef Poništiak

Mladší žiaci

Starší žiaci
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V tretiu júnovú sobotu bežali účastníci Peace Runu (Mierového behu) cez našu obec, kde sa na
chvíľu zastavili a symbolicky odovzdali pochodeň a priblížili svoje posolstvo. Tento beh je
najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta.
Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi,
ľuďmi alebo hranice v nás samých. Je inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás spája, čo
v skutočnosti vyjadruje slovo "mier " a ako ho môže každý z nás v bežnom živote napĺňať.
Medzi zúčastnenými boli bežci z jedenástich krajín sveta, napr. z Anglicka, Ruska, Fínska,
Litvy či Mongolska.                                                                                           Anna Pojezdalová

Účastníci mierového behu sa zastavili v našej obci

K taekwondu sa Anton Katrenčík dostal pred
4 rokmi, keď bol s rodinou pozrieť sestru v Talian-
sku. V Alpách videl trénovať majstrov tohto špor-
tu a ich rýchlosť a pohyb ho očarili natoľko, že si
našiel klub v Bratislave, kde začal taekwondo
aktívne trénovať. Aktuálne má modrý pás. (Do
čierneho ostáva ešte červený.)

„Taekwondo je kórejské bojové umenie bez
použitia zbraní zamerané najmä na sebaobranu.
Úplne ma dostala ich rýchlosť boja a technika
kopov. Trénujem cca päťkrát do týždňa, dva me-
siace pred súťažou každý deň. Tréningy mám
pestré. Keďže pomerne dosť cestujem najradšej
trénujem v prírode. Taktiež voda, workout, leze-
nie, plazenie, akrobacia... Je to super, baví ma to.
Hlavne mi to však pomáha zlepšovať kondíciu
a zdravie," prezradil o sebe Tono.

Vďaka dobrej príprave a "zdraviu tam zhora"
vyhral tento rok na MS vo Viničnom zlatú medai-
lu. V bojových športoch sa chce rozvíjať ďalej.

Rudolf Vrábeľ

Zlato na Majstrov-
stvách Slovenska

V Oravskej Lesnej si chalani za-
ložili vlastné baseballové kluby. Po
tom ako sa partia mladých chalanov
vrátila z Ameriky (Lukáš, Tono,
Spajky), doniesli do dediny pomer-
ne netradičný šport pre Slovensko.
Stačilo im vidieť jeden zápas Los
Angeles vs. Dodgers a hneď vedeli,
že ich to bude baviť. Netreba tam
totižto veľa behať a potiť sa. :)

Z trnavského klubu ANGELES
TRNAVA si nakúpili profi výbavu
a Enriko z Kuby (priateľ jednej Les-
ňanky) ich naučil pravidlá a techni-
ku odpalov (Na Kube je to národný
šport). Cez týždeň mávajú tréningy
a v nedeľu majú zápasy vo svojej
vlastnej "Lige" :). Je ich už viac ako
30.

Ak ste niekedy mali chuť odpáliť
loptičku tak, ako v tých motivač-
ných amerických filmoch, teraz máte
šancu. Môžete sa k ním totiž kedy-
koľvek pridať a zahrať si tiež. Jeden
zápas trvá cca 2 až 3 hodiny. Úlohou
je odpáliť pálkou loptičku tak ďale-

Baseball v Oravskej Lesnej

POZVÁNKA NA NOČNÝ BEH
Opäť prichádza noc plná zážitkov! Blíži sa

2. ročník NOČNÉHO BEHU
v Oravskej Lesnej – ALUKO NIGHT RUN 2019

TRAŤ:
dĺžka: 6 km  povrch: asfalt  celá osvetlená

ČAS A MIESTO:
24. 8. (sobota), o 20:30 >> Or. Lesná,

futbalové ihrisko

Bude sa odmeňovať aj najlepší Lesňan
a najlepšia Lesňanka. Opäť sa tešte na ohňostroj

+ živé vysielanie.

Viac info na Facebooku TJ ORAVSKÁ LESNÁ.

ko, aby ste stihli obehnúť štvorec, ktorý má spolu 120 m.
Úplné pravidlá sa vraj naučíte až vtedy, keď sa k ním
pridáte. Inak nie je šanca. :). Ale pozor, vraj je to veľká
závislosť!

Anton Katrenčík


