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...aspoň na chvíľu. Na tu chvíľu, ktorá
bude patriť iba nám, nášmu Bohu, našim
blízkym; na tu chvíľu, kedy nebudú hučať
motory áut, zvoniť telefóny, vrava veľkého

spoločenstva ľudí. Ur-
čite takáto výzva k nám
prichádzala už viackrát.
Nevenovali sme jej po-
zornosť, veď to by bola
strata času... Ale prišiel
koronavírus a máme
čas. Poznávame svoju
rodinu, máme čas pre

svojho manžela, manželku, deti... Máme čas
pre seba, máme čas aj pre modlitbu, pre
svojho Boha. Zistili sme, že vieme aj poslú-
chať. Hneď sa zavreli kostoly, školy, super-
markety, verejne podujatia, atď. Poslušnosť
je práve tá vlastnosť, ktorá nám pomáha
zvládnuť ťažké časy. Prichádza mi na myseľ
udalosť, ktorá je opísaná u proroka Jonáša
v Starom zákone. Prorok Jonáš bol Bohom
poslaný do mesta Ninive, aby obyvateľom
mesta oznámil, že budú zničení, lebo zle
žijú. „Ešte štyridsať dni a mesto Ninive bude
rozvrátene!“ (Jonáš 3,4) To bolo upozorne-
nie od Boha. Odpoveď človeka prišla hneď
v podobe výzvy, aby všetci obyvatelia mesta
robili pokánie, počnúc kráľom, cez ľudí až
po posledné domáce zviera. Ľudia v tomto
meste poslúchli Božiu výzvu i ľudské naria-
denie. Skaza bola odvrátená. (porov. Jonáš
3,1-10 ) Poslušnosť bola tou zbraňou, ktorú
ľudia použili v prvom rade pri zápase
o prežitie. Takáto poslušnosť môže pomôcť
aj nám. Poslušnosť Božím zákonom i ľud-
ským nariadeniam, keď sa Božím neprotivia.
Človek sa nesmie postaviť do pozície Boha,
alebo sa vysmievať z výzvy či výstrahy. Daj-
me sa poučiť dejinami. Veľa nešťastí bolo
odvrátených práve cez pokoru, poslušnosť,
pokánie. Dajme Boha znovu do našich rodín
a Bohu dajme naše rodiny. Všetko patrí Bohu.
Kniha Kazateľ hovorí: „Boha sa boj! Priká-
zania jeho zachovávaj! Lebo to je povinnosť
každého človeka.“ (Kaz 12,13). Kiežby nás
aj skutočnosť, ktorú teraz prežívame, po-
vzbudila v poslušnosti nie zo strachu, ale
z úcty k Božej prozreteľnosti. Veď predsa
človeka a jeho život na zemi nemôže zničiť
človek alebo nejaká choroba, ale iba veľká
Zloba, ktorá môže použiť človeka. Nech nám
pomáha všemohúci Boh.

Anton Oparty

Takmer zo dňa na deň sa zmenil štýl života
skoro všetkým ľuďom na Slovensku. Niekoľko
týždňov predtým sme v správach zaznamenali, čo
sa deje v „ďalekej Číne“, o niekoľko dní na to sa
už vírus začal dotýkať Európy. Nikomu vtedy ani
na um neprišlo, čo všetko sa bude diať v našej
krajine. Zatváranie škôl, kostolov, pracovísk, ná-
kupných centier, rôznych služieb, rušenie športo-
vých podujatí, dvojtýždňová karanténa či zatvo-
renie hraníc nenájdeme ani v scenári žiadneho
filmu. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo
dobré. Zrazu sme začali vnímať iné hodnoty živo-
ta, začali mať čas na veci, na ktoré doposiaľ čas
nebol. Koronavírus spojil rodiny, priblížil nám
opäť prírodu a ako keby spomalil neustále poná-
hľajúci sa vlak. Súdržnosť ľudí sa ukázala aj
v podobe pomoci so šitím ochranných rúšok či
pomocou s nákupom iným. No zdá sa, že aj na-
priek rôznym komplikáciám či obmedzeniam, toto
obdobie väčšine z nás niečo „dalo“. Covid 19
posunul aj vydanie týchto novín, ktoré boli pri-
pravené tesne pred tlačou... No zrazu sa zastavil
čas. Príspevky sme sa snažili zaktualizovať, ale

Zastavme sa... COVID 19
— vírus, ktorý sa „dotkol“ každého z nás

niektoré sú už s väčším časovým odstupom. Verí-
me, že táto mimoriadna situácia a s ňou spojené
opatrenia sa čoskoro skončia a všetci sa vrátime
do bežného života, možno nových – lepších koľají
s novými poznatkami a hodnotami.

Redakcia LN

Koncom januára sme na televíznych obrazov-
kách mohli, v každému známej hre, opäť sledovať
tím Oravskolesňanov. Dulovci, ako sa nazvali
v hre 5proti5, nám prostredníctvom Peti prezradi-
li viac o prihlásení sa do súťaže, ale aj o hre
samotnej v krátkom rozhovore. Obľúbenej tele-
víznej hry sa zúčastnili Peťa, Majka a Jaro Dulo-
vec, Alexandra a Šaňo Briš. Monika Krivulčíko-
vá a Feri Dulovec boli v rezerve ako náhradníci.

1. Koho to bol nápad prihlásiť sa do tejto
hry? Hneď s tým všetci súhlasili, či aj niekto
rozmýšľal?
Už dlhšie som uvažovala prihlásiť nás do tejto

zábavnej hry, len som nemala odvahu. V jeden
večer pri "pitíčku" som využila situáciu so švag-
rom Stanom (ktorý mal tiež súťažiť, no na posled-
nú chvíľu sa nemohol zúčastniť) a prišli sme
s nápadom, že by sme si išli zahrať do 5proti5.
Samozrejme každý hneď súhlasil, no mysleli si, že
si robíme srandu alebo nás to prejde. Nikto to
nebral tak vážne ako my dvaja.

2. Ako ste sa prihlásili a ako dlho ste čakali
na pozvanie?
Hneď na druhý deň som nás prihlásila cez

formulár na webe. Bolo to v máji, z TV sa nám
ozvali až niekedy v septembri. Reakcia švagrinej
bola na nezaplatenie, či si robím srandu. Ale
keďže nám to so švagrom sľúbili, museli ísť. Natá-
čanie sa konalo 27. novembra 2019.

5 PROTI 5

3. Zrejme je to rozdiel odpovedať priamo
v štúdiu ako na gauči v obývačke. Mali ste
veľkú trému?

Áno, samozrejme, doma na gauči je to pohoda,
ešte si človek povie: „ako nemohol vedieť odpove-
dať na takú ľahkú otázku“. Ale keď tam stojíte,
všade navôkol sú kamery, publikum cudzích ľudí
a „šialený“ Bičan, určite je to stres. Hlavne z to-
ho, aby sme si hanbu nespravili. Ale inak predsa
ide o zábavný program a myslím, že to v pohode
dopadlo? Je pravda, že Andrej Bičan odľahčuje
celý priebeh súťaže. Jeho spontánny humor vytvá-
ra podmienky, že človek zabudne na ten stres.
Niekedy to bolo také, že srandičky, srandičky, ale

(Pokračovanie na 8. str.)
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Očami starostu

Vážení čitatelia,
prežívame mimoriadne náročné

časy. Ľudia sa proti svojej vôli jeden
od druhého
musia izolo-
vať a viac ako
inokedy začí-
name pociťo-
vať márnosť a
p o m i n u t e ľ -
nosť všetkého
h m o t n é h o
okolo nás.
Naša spoloč-
nosť s najväčšou pravdepodobnosťou
bude opäť veľmi výrazne pociťovať
dopady oslabenia našej ekonomiky.
Tento fakt už začal a pravdepodobne
výrazným spôsobom ovplyvní aj eko-
nomickú situáciu našej obce a teda
očakávame výrazný pokles príjmu do
nášho rozpočtu.

Naša obec má po mnohých a mno-
hých dňoch tvrdej práce pred sebou
realizáciu niekoľkých významných,
ale aj finančne nákladných projektov
financovaných z prostriedkov EÚ.
Prvým z nich je rekonštrukcia
priestorov nášho kultúrneho domu.
Ide už nielen o sálu, ale aj o ďalšie
priestory, ktoré už po dlhých rokoch
používania bolo nevyhnutné rekon-
štruovať. Skúsim to celé postupne
zhrnúť. Rekonštrukcia sály začala vo
februári. Táto rekonštrukcia je finan-
covaná z prostriedkov EÚ. Samozrej-

me, že nám EÚ nepreplatí všetko, čo
v sále bolo potrebné rekonštruovať.
Majú svoje pravidlá a finančnú pod-
poru nám schválili v rozsahu cca 73
000,- eur. Tieto financie využijeme
na obnovu podlahy, balkóna, stien,
rozšírenia priestorov sály pod balkó-
nom o približne 5 metrov, vybudova-

nie stálej expozície našej ľudovej tra-
dície. Okrem týchto aktivít sa však
ukázalo, že je potrebné úplne vyme-
niť celé rozvody elektriny a túto zho-
toviť podľa nových noriem. Zároveň
je potrebné vytvoriť nové WC zaria-
denia pre ženy a tiež pre imobilných.
Existujúce WC, ktoré boli pri vcho-
de do KD bolo rovnako potrebné re-
konštruovať. Pustili sme sa teda do
búracích prác a tieto sme začali aj na
javisku, ktoré bolo v zlom stave
a bolo ho potrebné spolu s priestormi
pod javiskom rekonštruovať, nakoľ-
ko hrozilo jeho prepadnutie. Priestor
pod javiskom bude teraz sprístupne-
ný novým schodiskom. Nové schody
pribudnú aj z druhej strany javiska.
Obnovili sme drevené okná, namon-
tovali vzduchotechniku, rozšírili sme
vstup do kuchyne zo sály, kompletne
rekonštruujeme sedačky na balkóne
vrátane podlahy, náterom sme obno-
vili a zosvetlili strop a zakúpili nové
LED svietidlá. V celej sále sa začalo
s montážou podlahového kúrenia,
ktoré vytvorí pohodovú tepelnú at-
mosféru v každej časti sály. Ako som
spomínal, dokončujeme rekonštruk-
ciu WC na všetkých poschodiach,
inštalovali sme centrálny zdroj tep-
lej vody a zaviedli ju aj do WC aj do
kuchyne. Vstup do priestorov KD by
mali otvárať nové hliníkové dvere.

Súčasťou celého projektu je tiež
chodník na Pribišskej, ako aj infor-

mačné centrum v centre obce. Tieto
dve stavby sa pravdepodobne pre
zníženie príjmov do rozpočtu budú
musieť presunúť na ďalší rok.

Rovnako v zadnej časti KD (od
Severky) sme stavebne rekonštruo-
vali priestory garáže. Tento priestor
poslúži pre bezpečné uskladnenie

všetkého elektronáradia a iného ná-
radia potrebného pri každodennej
údržbe v obci.

Druhou významnou investíciou je
rekonštrukcia zdravotného stredis-
ka. Stavba bola odovzdaná a realizá-
tor spolu so stavebným dozorom pri-
pravujú stavbu a stavenisko tak, aby
rekonštrukcia prebehla podľa projek-
tu a kvalitne. Obsahom rekonštruk-
cie bude obnova strechy, teda de-
montáž starej krytiny, zosilnenie že-
leznými profilmi, zateplenie, a inšta-
lácia strešných okien. V týchto
priestoroch pod strechou sa vytvorí
jedna veľká konziliárna miestnosť,
nové priestory pre náš senior klub,
ktorým bude nápomocný aj bezba-
riérový výťah vybudovaný v prednej
časti budovy od hlavnej cesty. V tých-
to podkrovných priestoroch sa ďalej
uvažuje s ambulanciou pre rehabili-
tácie, pokračovať by mali masáže
a zároveň sa v trakte s vchodom zbo-
ku vytvorí miestnosť pre opatrova-
teľky. V existujúcich priestoroch am-
bulancií dôjde len k úprave čakárne

gynekológie a zubnej ambulancie,
kompletne sa zrekonštruuje gyneko-
logická ambulancia. Tiež sa zhotoví
imobilné WC v čakárni pre všeobec-
nú lekárku. V celom stredisku budú
natiahnuté nové rozvody elektriny
a kú-renia s viacerými okruhmi, vy-
reguluje sa systém kúrenia a zrekon-
štruuje sa silo a pridá sa zásobník
teplej vody. Nakoniec bude budova
odizolovaná od vlhkosti, budú vy-
menené všetky okná a vonkajšie dve-
re, zhotoví sa nová fasáda.

Čo s novým zberným dvorom
v areáli PD? Vzhľadom k aktuálnej
komplikovanej situácii je celý pro-
jekt v stave pripravenosti a čakáme
na ďalšie inštrukcie z riadiaceho or-
gánu. Chceli by sme začať realizáciu
projektu ešte v tomto roku.

Projekt EÚ na vybudovanie no-
vej budovy jaslí v našej obci v areáli
materskej škôlky je v obdobnom sta-
ve, ako zberný dvor. Čakáme na uvoľ-
nenie situácie a budeme sa snažiť ďa-
lej pokračovať v jeho realizácii.

Marek Majdiš, starosta obce

Ak potrebujete právnu pomoc, ale
nemáte finančné prostriedky na  jej
zabezpečenie, môžete navštíviť štá-
tom zriadenú inštitúciu – Centrum
právnej pomoci (CPP) so sídlom
v Tvrdošíne. Centrum poskytuje
právne poradenstvo každému, kto má
nejaký právny problém a nevie si
s ním poradiť. K dispozícii je klien-
tom každý pondelok od 8:00 do 15:00
hod.  a stredu od 8:00 do 16:00 hod.
Právna konzultácia je v trvaní jednej
hodiny a je spoplatnená sumou 4,50
€. Konzultáciu môže absolvovať kaž-
dý bez ohľadu na jeho majetkové po-
mery. Avšak ľuďom v hmotnej núdzi

dokáže centrum zabezpečiť právnu
pomoc bezplatne.

Niekedy majú občania problém
s exekúciou a dostávajú sa do ťažko
riešiteľných situácií. Aj v tomto prí-
pade Vám CPP môže pomôcť zbaviť
sa dlhov formou osobného bankrotu.
Pre túto službu je potrebné vopred sa
objednať na bezplatnú konzultáciu na
tel. čísle 0650/105 100. Centrum sa
nachádza v Tvdošíne – časť Med-
vedzie, môžete ho kontaktovať  tele-
fonicky alebo aj prostredníctvom
e-mailovej adresy: info.ts@centrum-
pravnejpomoci.sk  a samozrejme nav-
štíviť aj osobne.

Zdroj: OcÚ

Centrum právnej pomoci
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OZ schvaľuje
A)zámennú zmluvu medzi Obcou Orav-

ská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.
291, IČO: 00314722, zastúpená
JUDr. Marekom Majdišom, PhD. sta-
rostom obce ako prvým vymieňajú-
cim a Antonom ŠKAMOROM, by-
tom 029 57 Oravská Lesná, č. 921,
ako druhým vymieňajúcim, ktorej
predmetom je vzájomná zámena ne-
hnuteľnosti v k. ú. Oravská Lesná,
obec Oravská Lesná, okres Námes-
tovo t. j., pozemok parcelu KN „C“
číslo 15227/13 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 322 m2 evido-
vané na LV č. 905 katastrálne úze-
mie Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo prvého vy-
mieňajúceho, s nehnuteľnosťami par-
celami registra „C“ KN parcelné čís-
lo 15227/15 – orná pôda o výmere
22 m2, parcelné číslo 15227/16 –
orná pôda o výmere 215 m2, parcel-
né číslo 15014/7 – trvalý trávny po-
rast o výmere 103 m2, druhého vy-
mieňajúceho evidované na LV č.
5231 katastrálne územie Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo touto zmluvou

B)správny poplatok 66 € za návrh na
vklad do katastra, uhradí druhý vy-
mieňajúci.

OZ schvaľuje
Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi:
1/ Viera BRIŠOVÁ, bytom 029 57 Orav-
ská Lesná č. 899, 2/ Jozef ŠKAMOR,
bytom 029 57 Oravská Lesná č. 170,
3/ Štefánia LAJDOVÁ, bytom 029 41
Klin č. 215, 4/ Pavol MURÍN, bytom
Brišovka 935, 029 57 Oravská Lesná,
Monika MURÍNOVÁ, bytom Brišovka
935, 029 57 Oravská Lesná, 5/ Magda-
léna MAJDIŠOVÁ, bytom 029 57 Orav-
ská Lesná č. 860, 6/ Dominik HOLUB-
ČÍK, bytom Pribišská č. 920, 029 57
Oravská Lesná, 7/ Martin ŠKAMOR,
bytom 029 57 Oravská Lesná, Jasenov-
ská 1122 a manželka Tatiana ŠKAMO-
ROVÁ, bytom 029 57 Oravská Lesná,
Jasenovská 1122, 8/ Peter MITERKO,
bytom 029 57 Oravská Lesná č. 302,
a manželka Sylvia MITERKOVÁ, by-
tom 029 57 Oravská Lesná č. 302,
9/ Igor VRÁBEĽ, bytom 029 57 Orav-
ská Lesná, Brišovka 341, 10/ Svetluška
ŠKAMOROVÁ, bytom 029 57 Orav-
ská Lesná č. 170, 11/ Terézia BELICA-
JOVÁ, bytom 029 57 Oravská Lesná č.
128, 12/ Jozefína ŠKAMOROVÁ, by-
tom 029 57 Oravská Lesná č. 171, He-
lena VRÁBĽOVÁ, bytom 029 57 Orav-
ská Lesná č. 341, Jozef HOLUBČÍK,
bytom 029 57 Oravská Lesná č. 920,
13/ Štefan HABLÁK, bytom 029 57
Oravská Lesná č. 174, Ing. Agneša BR-
ŇÁKOVÁ, bytom 029 57 Oravská Les-
ná č. 825, 14/ Karol MORDÁČ, bytom
029 57 Oravská Lesná súp.č.862, a man-
želka Anna MORDÁČOVÁ, bytom
029 57 Oravská Lesná č. 862, 15/ Mi-
chal KOJDA, 029 57 Oravská Lesná č.
921, 16/ Jozefína ŠKAMOROVÁ, by-
tom 029 57 Oravská Lesná č. 171, Vie-
ra TISOŇOVÁ, bytom 029 57 Oravská
Lesná č. 161, Jozef HOLUBČÍK, by-
tom 029 57 Oravská Lesná č. 920, Mi-
chal KOJDA, bytom 029 57 Oravská

Lesná č. 921, a kupujúcim obcou Orav-
ská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.
291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr.
Marekom Majdišom, PhD. starostom
obce, ktorej predmetom je kúpa novo-
vytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné číslo 14994/4 – orná pôda
o výmere 77m2, vytvoreného z KN „C“
parcely č. 14994/1 – orná pôda o výme-
re 818m2, zapísaný vo výpise z ka-
tastra nehnuteľností LV č. 1242 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na meno
predávajúcej v 1/ rade v 1/1-ine od pre-
dávajúcej v 1. rade; novovytvoreného
pozemku parcelu registra „C“ KN č.
14994/5 – orná pôda o výmere 14m2,
vytvoreného z KN „C“ parcely 14994/
2 – orná pôda o výmere 314m2, zapísa-
ný vo výpise z katastra nehnuteľností
LV č. 1953 k. ú. Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo, pod
B 1 na meno predávajúceho v 2. rade
v 1/1-ine od predávajúceho v 2. rade;
novovytvoreného pozemku parcelu re-
gistra „C“ KN č. 15000/5 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 23m2, vy-
tvoreného z parcely registra KN „C“ č.
15000/5 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 20m2, a parcely registra KN
„C“ č. 15000/2 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 90m2, novovytvo-
reného pozemku parcelu registra „C“
KN č. 15002/3 – orná pôda o výmere
68m2, vytvoreného z parcely registra
KN „C“ č. 15002 – orná pôda o výmere
750m2, zapísaný vo výpise z katastra
nehnuteľností LV č. 1795 k. ú. Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, pod B 2 na meno predávajú-
cej v 3. rade v 1/1-ine od predávajúcej
v 3. rade; pozemku parcelu registra „C“
KN č. 15003/4 – orná pôda vo výmere
4m2 a novovytvoreného pozemku par-
celu registra „C“ KN č. 15003/3 – orná
pôda o výmere 138m2, vytvoreného
z parcely registra KN „C“ č. 15003/3 –
orná pôda o výmere 111m2 a parcely
registra KN „C“ č. 15003/1 – orná pôda
o výmere 362m2, zapísaný vo výpise
z katastra nehnuteľností LV č. 2337 k.
ú. Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, pod B 2 na meno
predávajúcich v 4. rade v 1/1-ine od
predávajúcich v 4. rade; kupujúci záro-
veň s kúpou pozemku parcely registra
„C“ KN č. 15003/3 – orná pôda o vý-
mere 111m2, v prospech každodobých
vlastníkov pozemku registra „C“ KN
parcela č. 15003/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 90m2 a „C“ KN
parcelné č. 15000/5 – zast. plochy
a nádvoria o výmere 20m2 – 386/13 na
základe Zmluvy o vecnom bremene č.
V 2675/16 zo dňa 20. 10. 2016 a novo-
vytvoreného pozemku parcelu registra
„C“ KN č. 15008/3 – trvalý trávny po-
rast výmere 130m2, vytvoreného z par-
cely registra KN „C“ č. 15008 – trvalý
trávny porast o výmere 1349m2, zapí-
saný vo výpise z katastra nehnuteľností
LV č. 1243 k. ú. Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo, pod
B 1 na meno predávajúcej v 5. rade v 1/
1-ine od predávajúcej v 5. rade; novo-
vytvoreného pozemku parcelu registra
„C“ KN č. 15225/10 – orná pôda

o výmere 73m2, vytvoreného z parcely
registra KN „C“ č. 15225/10 – orná
pôda o výmere 58m2, a parcely registra
KN C č. 15225/14 – orná pôda o výme-
re 484m2, zapísaný vo výpise z ka-
tastra nehnuteľností LV č. 5141 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na meno
predávajúceho v 6. rade v 1/1-ine od
predávajúceho v 6. rade; novovytvore-
ného pozemku parcelu registra „C“ KN
č. 15225/8 – orná pôda o výmere 93m2,
vytvoreného z parcely registra KN „C“
č. 15225/8 – orná pôda o výmere 75m2
a parcely registra KN „C“ č. 15225/15
– orná pôda o výmere 463m2, novovy-
tvorený pozemok parcela registra „C“
KN č. 15221/3 – trvalý trávny porast
o výmere 4m2, vytvorený z parcely re-
gistra KN „C“ č. 15221/3 – trvalý tráv-
ny porast o výmere 6m2, zapísané vo
výpise z katastra nehnuteľností LV č.
5142 k. ú. Oravská Lesná, obec Orav-
ská Lesná, okres Námestovo, pod B 1
na mená predávajúcich v 7. rade v 1/1-
ine od predávajúcich v 7. rade; novo-
vytvoreného pozemku parcelu registra
„C“ KN č. 15224/11 – orná pôda o vý-
mere 61m2, vytvoreného z parcely re-
gistra KN „C“ č. 15224/1 – orná pôda
o výmere 567m2, zapísaný vo výpise
z katastra nehnuteľností LV č. 1698 k.
ú. Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, pod B 1 na mená
predávajúcich v 8. rade v 1/1-ine od
predávajúcich v 8. rade; novovytvore-
ného pozemku parcelu registra „C“ KN
č. 15225/7 – zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 38m2, vytvoreného z par-
cely registra KN „C“ č. 15225/2 – za-
stavaná plocha a nádvorie o výmere
320m2, zapísaný vo výpise z katastra
nehnuteľností LV č. 1840 k. ú. Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, pod B 1 na meno predávajú-
ceho v 9. rade v 1/1-ine od predávajú-
ceho v 9. rade; novovytvoreného po-
zemku parcelu registra „C“ KN č.
15001/3 – orná pôda o výmere 95m2,
vytvoreného z parcely registra KN „E“
č. 15001 – trvalý trávny porast o výme-
re 1046m2, zapísaný vo výpise z ka-
tastra nehnuteľností LV č. 4739 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na meno
predávajúcej v 10. rade v 1/1-ine od
predávajúcej v 10. rade; novovytvore-
ného pozemku parcelu registra „C“ KN
č. 15007/3 – orná pôda o výmere 58m2,
vytvoreného z parcely registra KN „E“
č. 15007 – orná pôda o výmere 673m2,
zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľ-
ností LV č. 4742 k. ú. Oravská Lesná,
obec Oravská Lesná, okres Námesto-
vo, pod B 1 na meno predávajúcej v 11.
rade v 1/1-ine od predávajúcej v 11.
rade; novovytvoreného pozemku par-
celu registra „C“ KN č. 15014/7 – trva-
lý trávny porast o výmere 103m2, vy-
tvoreného z parcely registra KN „E“ č.
15014/1 – trvalý trávny porast o výme-
re 309m2, zapísaný vo výpise z ka-
tastra nehnuteľností LV č. 4744 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, na mená predávajú-
cich v 12. rade, pod B 1 na meno predá-
vajúcej Jozefína Škamorovej v 1/3-tine,
pod B 2 na meno predávajúcej Heleny
Vrábľovej v 1/3-tine, pod B 3 na meno
predávajúceho Jozef Holubčík v 1/3-

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 6. 12. 2019 ine od predávajúcich v 12. rade; novo-
vytvoreného pozemku parcelu registra
„C“ KN č. 15226/3 – orná pôda o vý-
mere 153m2, vytvoreného z parcely re-
gistra KN „E“ č. 15226 – orná pôda
o výmere 3251m2, zapísaný vo výpise
z katastra nehnuteľností LV č. 4769
k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, na mená predá-
vajúcich v 13. rade, pod B 1 na meno
predávajúceho Štefana Habláka v 14/
31-inách, pod B 2 na meno predávajú-
cej Ing. Agnešy Brňákovej v 17/31-
tinách od predávajúcich v 13. rade; no-
vovytvoreného pozemku registra KN
„C“ parcelné číslo 15000/3 – zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 12m2, vy-
tvorený z KN „C“ parcely č. 15000/1
– zastavaná plocha a nádvorie o výme-
re 741m2 zapísaný vo výpise z katastra
nehnuteľností LV č. 3560 k. ú. Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, pod B 1 na mená predávajú-
cich v 14. rade v 1/1-ine od predávajú-
cich v 14. rade, novovytvoreného po-
zemku parcelu registra KN „C“ parcel-
né číslo 15223/3 – trvalý trávny porast
o výmere 43m2, ktorý sa vytvára z die-
lu 17 od KN „C“ parcely č. 15223/1
– trvalý trávny porast o výmere 590m2,
zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľ-
ností LV č. 5233 k. ú. Oravská Lesná,
obec Oravská Lesná, okres Námesto-
vo, pod B 1 na meno predávajúceho
v 15. rade v 1/1-ine od predávajúcich
v 15. rade, a z dielu 18 od parcely KN
„C“ parcely č. 15223/3 – trvalý trávny
porast o výmere 35m2, zapísaný vo
výpise z katastra nehnuteľností LV č.
2406 k. ú. Oravská Lesná, obec Orav-
ská Lesná, okres Námestovo, na mená
predávajúcich v 16. rade, pod B l na
meno predávajúcej Jozefíny Škamoro-
vej v 54/1152-inách, pod B 2 na meno
predávajúcej Viery Tisoňovej v 54/
1152-inách, pod B 3 na meno predáva-
júceho Jozefa Holubčíka v 54/1152-
inách, pod B 4 na meno predávajúceho
Michala Kojdu v 990/1152-inách od
predávajúcich v 16. rade; všetky novo-
vytvorené parcely vytvorené na zákla-
de Geometrického plánu č. 259/2019
zo dňa 03. 09. 2019, úradne overeného
dňa 13. 11. 2019, pod č. 853/2019 vy-
hotoviteľa Brandýs, s.r.o. ul. Cyrila
a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo,
IČO: 36431281, v prospech kupujúce-
ho.
B) Kúpna cena bola medzi účastníkmi
určená dohodou vo výške 1,- euro, slo-
vom jedno euro, každému z predávajú-
cich, ktorá kúpna cena bude vyplatená
kupujúcim predávajúcej Viere Brišovej
vo výške 1,- euro, predávajúcemu Jo-
zefovi Škamorovi vo výške 1,- euro,
predávajúcej Štefánii Lajdovej vo výš-
ke 1- euro, predávajúcemu Pavlovi
Murínovi vo výške 1,- euro, predávajú-
cej Monike Murínovej vo výške 1,-
euro, predávajúcej Magdaléne Majdi-
šovej vo výške 1,- euro, predávajúce-
mu Dominikovi Holubčíkovi vo výške
1,- euro, predávajúcemu Martinovi Ška-
morovi vo výške 1,- euro, predávajúcej
Tatiane Škamorovej vo výške 1,- euro,
predávajúcemu Petrovi Miterkovi vo
výške 1,- euro, predávajúcej Sylvii Mi-
terkovej vo výške 1,- euro, predávajú-
cemu Igorovi Vrábeľovi vo výške 1,-
euro, predávajúcej Svetluške Škamo-
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rovej vo výške 1,- euro, predávajúcej
Terézii Belicajovej vo výške 1,- euro,
predávajúcej Jozefíne Škamorovej vo
výške 1,- euro, predávajúcej Helene
Vrábľovej vo výške 1,- euro, predáva-
júcemu Jozefovi Holubčíkovi vo výške
1,- euro, predávajúcemu Štefanovi
Hablákovi vo výške 1,- euro, predáva-
júcej Ing. Agneši Brňákovej vo výške
1,- euro, predávajúcemu Karolovi Mor-
dáčovi vo výške 1,- euro, predávajúcej
Anne Mordáčovej vo výške 1,- euro,
predávajúcemu Michalovi Kojdovi vo
výške 1,- euro, predávajúcej Viere Ti-
soňovej vo výške 1,- euro a to pri pod-
pise tejto zmluvy. Kúpna cena predsta-
vuje spolu sumu 23,- eur. Podpisom
tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú,
že im bola kúpna cena v plnej výške
vyplatená.
C) správny poplatok 66,- € za návrh na
vklad do katastra uhradí obec Oravská
Lesná ako kupujúci.
OZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra na I. polrok 2020.
OZ schvaľuje
mimoriadnu kontrolnú činnosť hlavné-
ho kontrolóra o kontrolu nájomných
zmlúv (bytových aj nebytových) obce
týkajúcich sa nakladania s majetkom
obce.
OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 17 na rok 2019 vy-
konanú rozpočtovým opatrením podľa
§ 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004
Z. z., konkrétne povolené prekročenie
príjmov a výdavkov, tvorí súčasť zápis-
nice.
OZ schvaľuje
rozpočet obce na rok 2020 na úrovni
hlavných kategórií ekonomickej klasi-
fikácie rozpočtovej klasifikácie vráta-
ne programov.
OZ schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ s MŠ za školský rok 2018/2019,
tvorí súčasť zápisnice.

OZ schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení
výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Obce Oravská Lesná, tak ako bol
navrhnutý.
OZ schvaľuje
zmenu návrhu VZN č. 2/2019 o dani
z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady § 5 písm. a,
b, g, sa znižuje sadzba dane na 1.0,
písm. d, sa znižuje sadzba dane na 2.0.
OZ schvaľuje
zmenu návrhu VZN č. 2/2019 o dani
z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady § 6 písm. 2
c), zvyšuje sadzbu dane na 0,60 € a v §
6 písm. 2 h), sa zvyšuje sadzba dane na
0,40 €.
OZ schvaľuje
VZN obce Oravská Lesná č. 2/2019
o dani z nehnuteľnosti v zmysle zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady, so zme-
nami a doplnkami.
OZ schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN obce Oravská Les-
ná č. 5/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady, so zme-
nami a doplnkami
v § 5 dopĺňa:
- bod d) zvýšenie sadzby dane zo 75 €

na 85 €,
- bod e) zvýšenie sadzby dane z 530 €

na 630 €,
v § 8 dopĺňa:
- odst. 5 v znení: študentom, ktorí

predložia potvrdenie poskytovateľa
ubytovania o tom, že v poplatku za
ubytovanie je zahrnutý aj poplatok
za zmesový komunálny odpad urču-
je sa sadzba poplatku na 0,0274 € za
osobu na kalendárny deň.

OZ schvaľuje
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim:

Daniela Srogončíková, trvale bytom
029 57 Oravská Lesná 3, a kupujú-
cim, Obcou Oravská Lesná, so síd-
lom 029 57 Oravská Lesná č. 291,
IČO: 00314722, zastúpená JUDr.
Marekom Majdišom, PhD., staros-
tom obce, ktorej predmetom je kúpa
pozemku registra KN „C“ parcelné
číslo 1440/129, druh pozemku: trva-
lý trávnatý porast, o výmere 257m2
zapísaný vo výpise z katastra nehnu-
teľností LV č. 5085 k. ú. Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, pod B 1 na meno predá-
vajúcej v 1/1-ine.

b/ kúpna cena bola poslancami OZ sta-
novená vo výške 1,- euro (slovom
jedno euro) za celý predmet zmluvy.

c/ poplatok 66,- € za návrh na vklad do
katastra uhradí obec Oravská Lesná
ako kupujúci.

OZ schvaľuje
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim:

Jozefom Florekom, a manželkou Da-
nielou Florekovou, obidvaja bytom
Jasenovská 508, 029 57 Oravská Les-
ná a kupujúcim Obcou Oravská Les-
ná, so sídlom 029 57 Oravská Lesná
č. 291, IČO: 00314722, zastúpená

JUDr. Marekom Majdišom, PhD.,
starostom obce, ktorej predmetom je
kúpa pozemku registra KN „C“ par-
celné číslo 10282/3, druh pozemku:
trvalý trávnatý porast, o výmere
26m2 zapísaný vo výpise z katastra
nehnuteľností LV č. 4028 k. ú. Orav-
ská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 3 na meno
predávajúcich v 1/1-ine,

b/ kúpna cena bola poslancami OZ sta-
novená vo výške 1,- euro (slovom
jedno euro) za celý predmet zmluvy,

c/ poplatok 66,- € za návrh na vklad do
katastra uhradí obec Oravská Lesná
ako kupujúci.

OZ schvaľuje
a/ zhotovenie návrhu geometrického

plánu v lokalite JAS 3 za účelom
vytvorenia prístupovej komunikácie
do novovytvorenej lokality IBV
obce,

b/ spracovanie projektu dopravného na-
pojenia na cestu II/520.

OZ schvaľuje
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim:

Jankou Úradníkovou, trvale bytom
Jasenovská 1122, 029 57 Oravská
Lesná a kupujúcim Obcou Oravská
Lesná, so sídlom 029 57 Oravská
Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastú-

pená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce, ktorej pred-
metom je kúpa pozemku registra KN
„C“ 10400/36 o výmere 290m2, druh
pozemku: trvalý trávnatý porast za-
písaný vo výpise z katastra nehnu-
teľností LV č. 4070 k. ú. Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, pod B 1 na meno predá-
vajúcej v 1/1-ine, za účelom vyspo-
riadania pozemkov vodojemu,

b/ kúpna cena bola poslancami OZ sta-
novená vo výške 14,50 eur/m2 (slo-
vom štrnásť eur a 50 centov za m2)
so splatnosťou do 30 dní od povole-
nia vkladu vlastníckeho práva prí-
slušným katastrálnym úradom v Ná-
mestove,

b/ poplatok 66,- € za návrh na vklad do
katastra uhradí obec Oravská Lesná
ako kupujúci.

OZ schvaľuje
žiadosť o zmenu druhu pozemku a to
pozemku registra KN „E“ parcelné čís-
lo 17144, druh pozemku: vodná plocha
o výmere 698m2, zapísaný vo výpise
z katastra nehnuteľností LV č. 2764 k.
ú. Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, pod B 1 na meno
Obec Oravská Lesná, č. s. 291, 029 57
Oravská Lesná v 1/1-ine za účelom
zmeny využitia tohto pozemku.
OZ schvaľuje
odstránenie dvoch predajných stánkov
podľa grafickej prílohy v záujme ochra-
ny a bezpečnosti plynulosti cestnej pre-
mávky a chodcov (hlavne detí).
OZ schvaľuje
umiestnenie zmrzlinového stánku pod-
ľa grafického znázornenia, ktoré tvorí
súčasť zápisnice a to v prípade, že pre-
vádzkovateľ zmrzliny prejaví o toto
miesto záujem podľa podmienok usta-
novených OZ na základe žiadosti pre-
vádzkovateľa (Renáta Lušiová).
OZ schvaľuje
bezodplatné zverenie nehnuteľného
majetku Vlastníkom (Obec Oravská
Lesná, IČO: 00314722) do správy
Správcu majetku (Základná škola
s materskou školou Oravská Lesná 299,
IČO: 3190 2952) a to:
a/ stavbu, súpisného čísla 858, budova

Materskej školy, postavená na po-
zemkoch parciel registra KN „C“ č.
7910/1 zapísaná na LV č. 905 k. ú.
Oravská Lesná. Obstarávacia cena
premetu tejto zmluvy predstavuje
sumu 213708,40 eur. Z uvedenej
sumy je dotácia zo ŠR 92942,97 eur
a vlastné zdroje tvoria 120765,43 eur.
Celkový odpis OcÚ k 31. 12. 2019
predstavuje 53955,50 eur. Zostatko-
vá cena k 31. 12. 2019 je 159752,9
eur s účinnosťou od 1. 1. 2020,

b/ rekonštrukcia strechy ZŠ – uvedený
areál za účelom plnenia predmetu
činnosti vyplývajúcej zo zriaďova-
cej listiny organizácie. Obstarávacia
cena uvedenej akcie Rekonštrukcia
strechy ZŠ je 356025,92 eur. Z uve-
denej sumy je dotácia z Okresného
úradu Žilina v hodnote 300000,- eur
a vlastné zdroje tvoria 56025,92 eur,
s účinnosťou od 4. 12. 2019,

c/ zníženie energetickej náročnosti MŠ
– uvedený areál za účelom plnenia
predmetu činnosti vyplývajúcej zo
zriaďovacej listiny organizácie. Ob-
starávacia cena uvedenej akcie Zní-
ženie energetickej náročnosti MŠ je
518443,53 eur. Z uvedenej sumy sú
vlastné zdroje 518443,53 eur, s účin-
nosťou od 19. 12. 2019,

d/ rozšírenie kapacity materskej školy
v obci Oravská Lesná – uvedený are-
ál za účelom plnenia predmetu čin-
nosti vyplývajúcej zo zriaďovacej lis-
tiny organizácie. Obstarávacia cena
uvedenej akcie Rozšírenie kapacity
MŠ je 814523,91 eur. Z uvedenej
sumy je dotácia z IROP v sume
447959,33 eur, vlastné zdroje
366564,58 eur, s účinnosťou od
19. 12. 2019.

OZ schvaľuje
prenájom chodbových priestorov KD
a priestorov telocvične v KD za úče-
lom organizovania diskoték, organizo-
vaných spoločnosťou Telovýchovná
jednota, s.r.o., IČO: 14220083, so síd-
lom Oravská Lesná, č. 364, 029 57
Oravská Lesná, s podmienkami urče-
nými obcou Oravská Lesná pri prebe-
raní priestorov.
OZ schvaľuje
dohodu o ukončení nájmu nebytových
priestorov telocvične a príslušenstva
v kultúrnom dome s účinnosťou
k 31. 12. 2019 medzi prenajímateľom
Obcou Oravská Lesná, so sídlom 029
57 Oravská Lesná č. 291, IČO:
00314722, zastúpená JUDr. Marekom
Majdišom, PhD., starostom obce a ná-
jomcom Základnou školou s materskou
školou Oravská Lesná, so sídlom 029
57 Oravská Lesná č. 299, IČO:
31902952, zastúpená Mgr. Miroslavom
Kvakom, riaditeľom školy.
OZ schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok na riadiaci orgán
Operačného programu Kvalita život-
ného prostredia, t.j. Ministerstvo život-
ného prostredia SR
- názov projektu: „Vodozádržné opat-

renia v obci Oravská Lesná na pri-
spôsobenie sa zmene klímy ekosys-
témovými prístupmi“,

- výšku maximálneho celkového spo-
lufinancovania projektu zo strany
žiadateľa 27107,47 eur s DPH z cel-
kových oprávnených výdavkov pro-
jektu 542149,42 eur s DPH,

- kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-
2018-40.

OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2020 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods.
2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z.,
konkrétne povolený presun medzi po-
ložkami a navýšenie príjmov a výdav-
kov.
OZ schvaľuje
ukončenie členstva v združení Eurore-
gión Beskydy a to s účinnosťou od 1. 1.
2020.
OZ schvaľuje
nový Rokovací poriadok s účinnosťou
od 1. 4. 2020.
OZ schvaľuje
predĺženie doby nájomnej zmluvy obec-
ného bytu medzi Obcou Oravská Lesná
a nájomníkom Alžbetou Podstavkovou,
v nájomnom byte č. 2, bytového domu
so súp. číslom 1094 o 3 roky.
OZ schvaľuje
a/ nájomnú zmluvu obecného bytu me-

dzi Obcou Oravská Lesná a nájom-
níkom Ľuboslavou Turoňovou v ná-
jomnom byte č. 5, bytového domu
so súp. číslom 1137,

b/ nájomnú zmluvu obecného bytu me-
dzi Obcou Oravská Lesná a nájom-
níkmi Danielou Tóthovou a Jánom
Janidžárom v nájomnom byte č. 14,
bytového domu so súp. číslom 1137.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 6. 3. 2020
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Neustále narastajúce poplatky za uskladnenie
komunálneho odpadu (KO) na skládkach, pokuta
vo výške cca 12,- eur za každú vyvezenú tonu
odpadu na skládku od štátu, boli dôvodom pre-
hodnotenia výšky miestneho poplatku za KO. Po-
slanci OZ na decembrovom zasadnutí schvaľovali
viaceré úpravy všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) o miestnych daniach a poplatkoch za KO.
Doposiaľ sme mali a aj máme jedny z najmenších
poplatkov za KO z pomedzi dedín Hornej Oravy.
Náklady našej obce na zber a vývoz odpadu vrá-
tane separovaného zberu je na úrovni cca 27,- eur
na osobu za rok. Poplatok za KO sa zmenil zo
súčasných 14,- € na 16,- € za osobu a kalendárny
rok. V zmysle zákona č. 589/2004 Z. z. má povin-
nosť platiť za komunálny odpad každá osoba, kto-
rá má v danej obci trvalý pobyt. Úľavu za KO
majú v zmysle platného VZN iba študenti, ktorí
do 30. marca predložili na OcÚ potvrdenie od
poskytovateľa ubytovacieho zariadenia, že v po-
platku za ubytovanie je zahrnutý aj poplatok za
KO. Výška poplatku pre takého študenta je 10,- €.
Poplatok za KO od rekreačných chát sa zvýšil
z 28,- € na 30,- € za chatu. To však neplatí pri
komerčne využívaných chatách, tu sa zmenila
cena zo 75,- € na 85,- € za každú 110 l kuka-
nádobu.

O tom, že Lesňanom nie je ľahostajné, kto
bude  zastupovať náš štát v parlamente a vo vláde,
vypovedá aj vysoká volebná účasť. Účasť 76,87%
prestavuje nadpriemer účasti voličov na celom
Slovensku, ktorý dosiahol 65,8%. Malý nebol ani
záujem našich voličov zo zahraničia, či tých, kto-
rí požiadali o voličský preukaz. Spolu sa jednalo
o 130 ľudí. Naopak volebné právo využil takmer
dvojnásobný počet voličov z iných kútov Sloven-
ska, ktorí 29. februára zavítali do našej obce.

Druhú februárovú sobotu sa v Námestove odo-
hrala premiéra dokumentu PARTIA MLADÝCH
2020, ktorý mapuje celú cestu občianskeho zdru-
ženia Partia Mladých od roku 1995. V tomto
filme sú zachytené jednotlivé momenty ako rástla
Partia Mladých, približuje jednotlivé akcie a pod-
ujatia, ktoré tím mladých ľudí robil a v neposled-
nom rade ukazuje aj vplyv verejnosti na ich prá-
cu. Až keď film dopozeráte dokonca, iba vtedy
pochopíte misiu a motív tejto partie, ktorá praco-
vala na všetkých uvádzaných veciach bez nároku
na honorár. Vo filme sú použite rozhovory jednot-
livých členov partie a autentické zábery z ich
života. Dokument neobsahuje len pozitívne veci,
ktoré sa podarili, ale aj momenty – zlé momenty,
ktoré sa cestou vyskytli. Vo filme si príde na svoje
aj ten, koho zaujíma história a má rád zábavu. To,
že bude o film veľký záujem, bolo zrejmé už
v predpredaji. Námestovské kino sa vypredalo
ešte pred samotnou premiérou. Diváci v 350
kreslách sa na konci poďakovali spontánnym po-
tleskom. Film bol následne uverejnený aj na we-
bovom prehľadávači YouTube, kde má už viac
ako 8 000 prehratí s 95% pozitívnymi reakciami.
Dokument má 85 minút a odporúča sa divákom
od 15 rokov. Nájdete ho na YouTube ako „DO-
KUMENT PARTIE MLADÝCH 2020“.

Anton Katrenčík

Rovnako sa menili poplatky za miestne dane
z nehnuteľností. Úľavy na daniach si môžu uplat-
ňovať občania nad 65 rokov, osoby ZŤP alebo
osoby v hmotnej núdzi, ktorí sú vlastníkmi po-
zemku, domu či bytu. Začiatkom mája každá do-
mácnosť dostala rozhodnutie s výmerou poplat-
kov a daní, kde sú tieto úľavy uvedené. Rovnako
je tam uvedené, že uhradiť tieto poplatky treba
prostredníctvom účtového prevodu. Splatnosť je
v tomto roku predlžená do 30. júna. Ak niekto zo
starších občanov nemá bankový účet, môžu mu
s prevodom pomôcť deti, príp. vnúčatá. Nie je
vôbec dôležité číslo účtu, z ktorého platba prišla,
dôležité je do platobných údajov uviesť číslo roz-
hodnutí a prípadne identifikovať platiteľa do sprá-
vy pre príjemcu platby.

Do 31. januára mal každý občan, ktorý nado-
budol vlastníctvo k pozemkom po ROEP povin-
nosť podať daňové priznanie. Daňová povinnosť
nepriznaním nezaniká, je vymáhateľná šesť rokov
spätne. Tí, ktorí tak ešte z nejakých dôvodov toto
daňové priznanie na OcÚ nepodali, by tak mali
učiniť do 30. 06. 2020. Po tomto termíne budú
dane vyrubované s penalizáciou vyplývajúcou zo
zákona.

Zdroj: OcÚ

Lesňania, rodáci a priatelia našej obce, ozna-
mujeme Vám, že vyšla nová ročenka o našej de-
dinke. Dozviete sa v nej nielen o najdôležitejších
udalostiach v predchádzajúcom roku, ale aj
o zaujímavých životných príbehoch či niečo
z histórie našej obce. Veľmi zaujímavý, dobre
čítajúci sa obsah tejto publikácie pre Vás opäť
pripravili pani Marta Murínová spolu s Evou
a Chrisom Bell, za čo im patrí veľké poďakova-
nie! Ročenka je v predaji v cene 3,- EUR na OcÚ
a v predajniach FRESH.

V tomto roku sa mení výška poplatkov za
komunálny odpad a daní z nehnuteľnosti

Voľby do Národnej rady SR

SMER-SD: 544 hlasov; 29,58%

KDH: 273 hlasov; 14,84%

SNS: 245 hlasov; 13,32%

SIEŤ: 218 hlasov; 11,85%

OĽANO: 204 hlasov; 11,09%

ĽSNS: 147 hlasov; 7,99%

SaS: 85 hlasov; 4,62%

SME RODINA: 67 hlasov; 3,64%

Výsledky volieb do NR SR 2020
v našej obci:

Pre porovnanie uvádzame výsledky vo-
lieb do NR SR v našej obci z roku 2016:

OĽANO: 616 hlasov; 30,03%

KDH: 343 hlasov; 16,72%

SMER-SD: 301 hlasov; 30,03%

ĽSNS: 175 hlasov; 8,53%

SME RODINA: 136 hlasov; 6,63%

SNS: 131 hlasov; 6,38%

ZA ĽUDÍ: 90 hlasov; 4,38%

PS, SPOLU: 87 hlasov; 4,24%

SaS: 61 hlasov; 2,97%

DOBRÁ VOĽBA: 41 hlasov; 1,99%

VLASŤ: 39 hlasov; 1,90%

Prvý celovečerný film
z Oravskej Lesnej v kine

NOVÁ ROČENKA 2019



LN 1/2020
strana: 6

KRÁTKE SPRÁVY

Všetci tí, ktorí si minulý rok ne-
vyzdvihli  kompostér do svojej do-
mácnosti, tak budú môcť urobiť od
začiatku mája. Nárok majú aj majite-
lia chát na území našej obce. Výdaj

V pondelok 24. februára si naši
dobrovoľní hasiči v Žiline prevzali
z rúk ministerky vnútra pani Denisy
Sakovej nové hasičské vozidlo znač-
ky IVECO Daily. Toto vozidlo bude
hasičom slúžiť najmä pri rýchlych
zásahoch, ale aj pri súťažiach, kde si
dobrovoľníci zdokonaľujú svoje zruč-
nosti a techniku. Iveco naša obec zís-
kala na základe žiadosti z roku 2017
v rámci programu plošného rozmiest-

Od 1. 1. 2020 nastala zmena, tý-
kajúca sa vydávania  rozhodnutia na
výrub drevín mimo lesných pozem-
kov.
1. Obec môže vydať rozhodnutie na

výrub drevín len v zastavanom
území – v intraviláne obce, t. j.,
ak na liste vlastníctva je umiest-
nenie pozemku  označené číslom
1/  podľa § 69 ods. 1 písm. d)
zákona č. 543/2002 Z. z.

Po niekoľkých tohoročných vích-
riciach, sme sa mohli presvedčiť
o nebezpečenstve vysokých stromov
v intraviláne, ale aj v extraviláne na-
šej obce. V niekoľkých prípadoch
v obci popadané stromy spôsobili
škodu na majetku, no padajúci strom
priamo na auto nášho rodáka zapríči-
nil takmer tragédiu. Živelnej pohro-
me sa dá ťažko rozkázať, avšak dá sa
predchádzať  jej rozsiahlejším násled-
kom, s dôrazom na ohrozenie života
či majetku. Kým sa naozaj niečo váž-
ne nestane, si možno ani neuvedo-
mujeme, že na našom pozemku výš-
ka stromov môže predstavovať určité

Výdaj kompostérov bude pokračovať

V našej obci sa množia čierne
stavby.

Upozorňujeme občanov, že nele-
gálne stavby začaté bez stavebného

Čierna stavba Vás môže vyjsť draho

Od tejto zimy máme v obci malú
frézu určenú pre dočistenie chodní-
kov. Obec síce
vlani zakúpila
ľahší traktor,
ktorý je svojou
váhou šetrnejší
k chodníkom,
avšak na samot-
né odhrnutie
snehu v našich
zimných pod-
mienkach nepo-
stačuje. Po od-
hrnutí snehu
pluhom, kom-
fortnejší pohyb
a väčšiu bez-
pečnosť chod-

Bezpečnejšie chodníky aj počas zimy

kompostérov bude prebiehať v areáli
zberného dvora na Pribišskej a to
počas otváracích hodín. V stredy
v čase od 15:00 do 17:00 a v soboty
od 9:00 do 13:00 hod.

povolenia, alebo ohlásenia staveb-
nému úradu budú pokutované. Sta-
vebný úrad môže nariadiť aj zbúranie
stavieb.

Nepodceňujte nebezpečné stromy

nebezpečenstvo. Treba si uvedomiť,
že v takýchto prípadoch zodpoved-
nosť za ohrozenie na živote alebo na
majetku iných, má majiteľ daného
pozemku. Skúste sa prosím zodpo-
vedne poobzerať, najmä v zastava-
nom území, či práve tie vaše stromy
niekoho neohrozujú. Ak sa jedná
o váš pozemok, v zmysle zákona
o výrube drevín, sa postarajte o od-
stránenie nebezpečne vysokých stro-
mov. Ak sa jedná o suseda, slušne ho
na to upozornite. V prípade spôsobe-
nia škody vašimi stromami na majet-
ku suseda, si aj poisťovňa od vás
môže nárokovať spôsobenú škodu.

Jozef Rošťák

Rozhodnutie na výrub drevín — zmena

2. Mimo zastavaného územia – ex-
traviláne obce, t. j., ak na liste
vlastníctva je umiestnenie pozem-
ku označené číslom 2/ povolenie
na výrub drevín vydáva Okresný
úrad Námestovo, odbor starostli-
vosti o životné prostredie, ulica
Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo, podľa § 68 písm. c)
zákona č. 543/2002 Z. z.

Anna Pojezdalová

nenia prostriedkov dobrovoľným ha-
sičským zborom obcí a miest Slo-
venska s financovaním z prostried-
kov EU. Členovia nášho DHZ sa te-
šia z novej techniky, podobne ako
uvítali predchádzajúci repas Tatry
148 a rekonštrukciu hasičskej zbroj-
nice. Existujú aj vízie do budúcna
o vybudovaní novej zbrojnice, čím
by sa vyriešilo aj parkovanie obi-
dvoch vozidiel na jednom mieste.

Hasiči majú novú techniku

cov zabezpečovala táto fréza, o čom
sme sa mohli všetci presvedčiť.
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Počas vianočného obdobia nezaháľali ani eRkári.
K radostným oslavám narodenia Spasiteľa prispeli Jas-
ličkovou pobožnosťou, ktorá sa konala 26. decembra
vo farskom kostole.

Už od októbra deti s animátormi poctivo cvičili
pripravenú scénku, učili sa texty a vianočné piesne.
Náročné nácviky sa veru vyplatili. Deti nám predvied-
li milé a vkusné predstavenie o udalostiach opisujú-

cich narodenie Pána Ježiša, počnúc
zvestovaním Panne Márii až po prí-
chod troch mudrcov, ktorí sa prišli
pokloniť novonarodenému Kráľovi.

Hneď na druhý deň, 27. decembra,
nasledovalo koledovanie Dobrej No-
viny. V ranných hodinách sme sa po
skupinách „rozpŕchli“ do ulíc Orav-
skej Lesnej. Na zreteli sme mali dva
ciele: podeliť sa s radostnou zvesťou
Kristovho príchodu s navštívenými
rodinami, potešiť ich vianočnými vin-
šmi, koledami či bezprostrednými roz-
hovormi. Nezabudli sme však ani na
našich kamarátov z chudobnejších
krajín a vyzbieraným finančným prí-
spevkom sme prispeli na zvýšenie
kvality ich života. Tento rok sa v tak-
mer 60 príbytkoch vyzbieralo 1373
eur. Peniaze sme poslali predo-

Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2019

Počas sviatkov by nik nemal zostať
sám. I keď sa častokrát osamelí ľudia
obávajú, že budú druhým na príťaž. Oko-
lie o samote druhých niekedy ani netuší.
Nie je hanba priznať, že sme opustení.
A ak nás niekto pozve počas sviatkov
k vianočnému stolu s pokorou a radosťou
to prijmime. Práve počas Vianoc máte
šancu potešiť iných svojou prítomnos-
ťou. Darom ale aj liekom je obdarovať
niekoho iného. Pomáhajme osamelým,
všímajme si ostatných, čo potrebujú
a ako sa cítia. Nezabúdajme na nich.
Myslime na to, že Vianoce sú hlavne
o radosti a láske, ktorá prišla na svet
medzi nás.

Silvia Srogoňová

Vianoce, sviatky narodenia Ježiša
Krista, ktorý sa narodil v chudobnej maš-
tali. Prišiel na svet aby nás vykúpil. Po-
maly zabúdame na význam Vianoc. Stali
sa pre mnohých iba konfekčnou záleži-
tosťou. A v tom zhone nás ani nenapad-
ne, že vedľa nás býva človek, ktorého by
potešilo, keby sme s ním aspoň v tieto
sviatočné dni prišli prehodiť zopár slov.
Niekoľko rodín v našej obci sa zapojilo
do výzvy „Ľudia ľudom“ a pripravilo
vianočný darček pre osamelých, ktorý
členovia sociálnej komisie na štedrý ve-
čer rozdali osamelým. Aspoň takto sym-
bolicky chceli upozorniť na to, že Viano-
ce sú aj o vzájomnej pomoci, porozume-
ní a láske k svojmu blížnemu susedovi
a nie iba na Vianoce, ale po celý rok.

Sociálna komisia v našej obci ďakuje
všetkým známym aj anonymným dar-
com, ktorí pomáhali občanom v núdzi
alebo sa zapojili do výzvy „Ľudia ľu-
dom“ a všímajú si ich potreby po celý
rok.

Marianna Kianičková
členka sociálnej komisie

Ľudia ľuďom

Vianoce a samota

Tento rok sa pre rekonštrukciu kul-
túrneho domu fašiangová zábava neko-
nala. Určite nám chýbala zábava s mas-
kami a vôňa zabíjačkových špecialít.
Urobiť si ju však môžeme kdekoľvek
a v kruhu tých najbližších. Pripraviť po-
hostenie a prekvapiť rodinu, susedov.

Fašiangové zvyky siahajú do dávnej
minulosti, boli symbolom radosti, vese-
losti a hojnosti. Vyvrcholením fašiango-
vých sviatkov bolo pochovanie basy
o polnoci pred popolcovou stredou. Po-
tom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľ-
konočnej nedele. Dodnes si staršia gene-
rácia uschováva v pamäti, že vo Veľkom
pôste sa nekonali tanečné zábavy ani sva-
dobné hostiny.

Silvia Srogoňová

Fašiangy

všetkým do diecézy Lodwar na severe Kene, s ktorou
Dobrá Novina spolupracuje už od roku 1999.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, deťom a rodi-
čom, vďaka ktorým sme si nielen mohli živšie uvedo-
miť zmysel Vianoc, ale aj vykonať konkrétne dobré
skutky pre našich blížnych doma i v ďalekom svete.

Vaši eRkári
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Dovoľte mi uverejniť zopár po-
známok k veľmi vydarenému maš-
karnému plesu, ktorý sa uskutočnil
12. januára v kultúrnom dome v na-
šej obci. Pre deti si ho opäť pripravili
eRkári – veď už samotný názov ich
organizácie dáva na známosť: Erdút-
ka realizuje karneval, občania!,
v skratke Erko!

Na priblíženie príprav i samotné-
ho priebehu maškarného plesu mi
poslúžila slabika „po“. Ako uvidíte,
výrazne mi to uľahčilo prácu.
1) Postup pri vytváraní masky

Každý potenciálny účastník maš-
karného plesu potrebuje masku. Už
pri procese výroby nášho karnevalo-
vého outfitu sa prejavujú povahové
rysy toho-ktorého dieťaťa či animá-
tora. Poctivci predstavujú skupinu,
pre ktorú je časová tieseň neznámym
pojmom a ich kostýmy visia v šatní-
ku alebo ležia na poličke už niekoľko
dní pred dňom D. Druhá skupina oby-
čajne podcení benefity dostatočnej
časovej rezervy a nezostáva im iná
možnosť, len sa s pocitom viny spo-
ľahnúť na príslovie bájkara Ezopa
„Núdza rozum zobúdza“. Na posled-
nú chvíľu požiadajú o poskytnutie
pomoci rodičov či iných členov rodi-
ny ochotných alebo donútených pri-
ložiť ruku k dielu. V konečnom dô-
sledku sa však maska vytvorená
akýmkoľvek z uvedených postupov
vydarí a ples sa môže začať.
2) Poučný, tanečný aj zábavný

sprievodný program
Po počiatočnom ruchu sa podnik-

li kroky, aby sa pozornosť prítom-

ných upriamila na pódium. Tam už
vystupovala moderátorská dvojica
hovoriacich králikov Bob a Bobek.
Je nutné dodať, že ich domovom je
klobúk kúzelníka Pokustóna. Tí de-
ťom poskytli prostriedky na rozhý-
banie tela, hlasiviek i mozgových zá-
vitov. Deti poľahky zvládali všetky
úlohy, nedali sa pomýliť ani pripra-
venými hádankami. Zábava pokra-
čovala pri stanovištiach pod pódiom,
kde postupne plnili nachystané
výzvy. Pohybová sústava každého
účastníka bola poriadne preverená ta-
nečnými kolami. Napriek tomu, že

rozsah pohybu niektorých masiek bol
značne obmedzený, popasovali sa
s týmto problémom bravúrne, síce
s kropajami potu na čele, ale aj
s úsmevom na tvári.
3) Pochvala pre všetky masky

Treba povedať, že kreativita, kva-
lita prevedenia a originalita zúčast-
nených masiek na tak vysokej úrovni
sa žiadnym fyzikálnym prístrojom
odmerať nedá. Autorovi článku dob-
re padlo, že sa medzi kostýmami na-
šiel aj policajt, pop-corn, poľovník či
potápač. Pocta však patrí aj všetkým
ostatným povolaniam, rozprávkovým

keď prišiel na nás rad a nevedeli sme
hneď odpoveď, zase nás chytila pani-
ka. Odpovedať treba hneď, tak povie-
te, čo vám ako prvé napadne.

4. Aké máte zážitky a pocity
z natáčania?
Pocity z natáčania boli najprv

zmiešané a hlavne vyčerpávajúce,
pretože sme cestovali už o pol štvrtej
ráno. V štúdiu sme museli byť o 7:00
hod. a časti sa začali natáčať až
o 9:00. My sme súťažili až ako štvrtá
rodina, takže sme ešte pred tým sede-
li v publiku a povzbudzovali ostatné
rodiny. V publiku sme museli ostať aj
po skončení našej hry. Ale zhodnotili
sme, že vyskúšať si to na vlastnej
koži, bol skvelý zážitok. Teraz si už
tak z obývačky nedovolíme komento-
vať: „ako mohol niekto takú hlúposť
povedať“?

postavám, zvieratkám... Menovať
všetkých by zabralo celé popolud-
nie. Porota nakoniec špeciálne od-
menila 12 najlepších masiek, a cel-
kovým víťazom sa stal kostým úchvat-
ného nákladného auta. Gratulujeme!
4) Poďakovanie na záver

Ceny a sladkosti sme porozdáva-
li, program pomaly končil, deti so
svojimi rodičmi postupne odchádza-
li domov. Veríme, že šťastní a spo-
kojní aspoň tak, ako my. Pretože pre
nás je radosť deliť sa o čas s vami,
milé deti.

Ďakujeme za vašu priazeň ☺
Vaši eRkári

5. Podarilo sa Vám jeden duel vy-
hrať, dá sa to vôbec nejako hod-
notiť? Či je to aj o šťastí, o tom,
či sadnú otázky?
Určite je to viac-menej o šťastí,

aké sú otázky a tiež aký je človek
rýchly pri tom pultíku. Nemôžem si
dovoliť povedať, že bol niekto lepší,
múdrejší alebo šikovnejší. Všetci sme
hrali spolu a navzájom sa dopĺňali.
Išli sme do toho spolu ako jeden tím
a tak to aj bolo. Za to chcem všetkým
zároveň poďakovať. Samozrejme aj
naším náhradníkom, ktorí nás pod-
porovali z hľadiska potleskom.

6. Išli by ste si to ešte raz zopako-
vať?
Určite nás chcem prihlásiť opäť

v septembri, keďže je to možné naj-
skôr po roku. Dúfam, že ma moji
„parťáci“ nenechajú v štichu a pôj-
du do toho so mnou. Musím zase
využiť vhodnú situáciu, aby prikývli?

Postrehy k maškarnému plesu

5 PROTI 5

Touto cestou chcem pozdraviť aj ro-
dinku Majtánovcov, ktorí nás porazi-
li v druhom kole. Spoznali sme ich

ako skvelých ľudí, s ktorými sme
v kontakte a prihlášku dávame v sep-
tembri spolu.

Redakcia LN

(Dokončenie z 1. str.)
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Správičky zo základnej školičky

Koniec jesene i zimné obdobie sme v škole
opäť prežili veľmi zaujímavo. Ešte v októbri naši
prváci a piataci absolvovali pasovačku. Prváci sa
stali riadnymi členmi našej školskej rodiny. Pia-
taci zas boli pasovaní k „veľkáčom“ na druhom
stupni.

Prvácke pasovanie prebehlo v telocvični. Štvr-
táci privítali prváčikov pesničkou o školskej brá-
ne a veselým tancom. Tiež mali pripravené úlohy,
ktoré naši najmladší zvládli. Hravo dokázali: fú-
kaním presunúť téglik z jednej strany šnúrky na
druhú, preniesť loptičku pomocou rúrky, vo dvo-
jici preniesť loptu cez prekážky, skákať z kruhu do
kruhu a presúvať predmety, kráčať s rukami na
zemi a nohami na stoličke, preskakovať prekážky,
vo dvojici a s pomocou dvoch palíc preniesť lop-
tu, zdolať prekážkovú dráhu, urobiť "ľudskú re-
ťaz" a cez ňu prevliekať kruh hula-hop. Keď to
všetko zvládli, zložili slávnostný sľub a boli paso-
vaní za riadnych členov našej školskej rodiny.

Piatakov na pasovaní privítali triedne pani
učiteľky deviateho ročníka divadielkom a žiaci
kovbojským tancom. Všetko bolo pripravené vo
westernovom štýle. Po vystúpení museli piataci
prejsť 10 stanovíšť, kde rôzne úlohy preverili ich
schopnosti. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh
ich šerif pasoval za členov druhého stupňa. Na
záver pasovania piataci aj deviataci zložili sláv-
nostné sľuby.

Koniec mesiaca november už tradične patrí
Týždňu boja proti drogám. Jeho cieľom bolo oboz-
námiť žiakov s nástrahami a nebezpečenstvom
závislostí a tiež ukázať im cestu aktívneho tráve-
nia voľného času. Program akcií bol nasledovný:
v pondelok a utorok prebiehali aktivity pod ná-
zvom "Deti deťom", resp. "Žiaci žiakom". V stre-
du bola diskotéka v školskej jedálni. Vo štvrtok sa
uskutočnili tvorivé dielne "Tvoríme so starkými",
na ktorých si žiaci mohli vyrobiť vianočné ozdo-
by a adventné vence do tried. V piatok sa konala
beseda pre žiakov 8. a 9. ročníka s človekom,
ktorý si prešiel drogovou závislosťou. Všetky ak-
tivity mali kladný ohlas u našich žiakov.

6. december je deň, ktorý majú deti skoro na
celom svete veľmi radi. Veď je sviatok svätého
Mikuláša. My tento deň začíname svätou omšou.
Po nej sme sa rozdelili – prvostupniari mali
program v telocvični a druhostupniari v kultúr-
nom dome. Po desiatovej prestávke a potrebných
prípravách začal samotný program. Nechýbal na
ňom ani Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Miku-
láš medzi tých mladších prišiel na zavolanie detí.
Boli s ním aj dvaja čertíci a dvaja anjeli. Chvíľu
sme sa s Mikulášom porozprávali, potom sme ho
usadili a program sa začal. Každá trieda mala
pripravený krátky program. Zazneli pesničky, bás-
ničky, videli sme divadielka, hudobné i tanečné
čísla. Na druhom stupni sa o program postarali
všetci žiaci pod réžiou deviatakov. Žiaci si s Mi-
kulášom mohli pozrieť Mašine rozprávky, tieňové
divadielko o Popoluške alebo divadielko o ufó-
noch. Deviataci a piataci spestrili program svojím
spevom. A nechýbali ani malé vianočné trhy či
filmová rozprávka Vianočné želanie. A keďže sa
Mikulášovi naše predstavenia páčili, nechal nám
aj sladkú odmenu.

Šikovnosť a kreativitu sme ukázali nielen svä-
tému Mikulášovi, ale i našim starkým. Predvia-
nočné nedeľné posedenie je už na našej škole
dlhoročnou tradíciou. Aj tento rok zavítalo do

V minulom čísle sme vás zoznámili s projek-
tom, ktorý na našej škole „beží“ od začiatku škol-
ského roka. Dnes vám chceme bližšie predstaviť
ciele a prácu desiatich krúžkov

Fiktívna firma: cieľom tejto mimoškolskej čin-
nosti je rozvíjať ekonomické myslenie žiakov
druhého stupňa a tiež rozvoj podnikateľských zruč-
ností žiakov a finančnú gramotnosť. Žiaci sa nau-
čia zážitkovou formou ako spolupracovať, ako
funguje tímová práca, preberú zodpovednosť za
výsledok činnosti, naučia sa plánovať a stanoviť si
SMART ciele.

Rozvoj kritického myslenia v oblasti čitateľ-
skej gramotnosti: krúžok je určený žiakom druhé-
ho stupňa s cieľom rozvoja schopnosti pracovať
s rôznymi zdrojmi informácií a posúdiť ich z hľa-
diska kvalitatívnej úrovne.

Tvorivé čitateľské dielničky: cieľom je rozvoj
čitateľskej gramotnosti u žiakov prvého stupňa.
Súčasťou sú aj aktivity z oblasti arteterapie.

Technika I.: cieľom mimoškolskej činnosti je
rozvoj technicko - analytického myslenia, rozvoj
prírodovednej a matematickej gramotnosti. Tech-
nika I. je určená žiakom prvého stupňa a zameria-
va sa na motiváciu žiakov mladšieho školského
veku k technike, jej aplikáciám v bežnom živote.
Metódy, ktoré budú použité sa považujú v súčas-
nosti za najefektívnejšie v oblasti motivácie
k technickému vzdelávaniu – otvorené učenie.

Technika II.: je určená pre žiakov druhého
stupňa a jej cieľom je motivácia žiakov k výučbe
programovania, rozvoj digitálnej gramotnosti a mo-
tivácia k ďalšiemu technickému vzdelávaniu.

priestorov školy veľa starých rodičov (i rodičov),
aby si pozreli, čo nové sa naučili, vymysleli
a pripravili ich vnúčatá. O plné brušká sa postara-
li naše tety kuchárky.

Záver januára nám svojou prítomnosťou spes-
trili členovia z Klubu seniorov. Prišli nám ukázať
a priblížiť dávny život na dedine vo fašiangovom
čase. Medzi najznámejšie činnosti patrili párač-
ky. Babičky nám ukázali, ako sa páralo husacie
perie, aby bolo čím plniť periny i vankúše a my
sme si to vyskúšali. Spoločné chvíle nám sprí-
jemňoval svojou hrou na harmonike pán Fedor.
Aj sme si zaspievali. Posedenie sme zakončili
skvelými šiškami od našich skvelých kuchárok.

Hneď po polročných prázdninách sa na 7-dňo-
vé lyžiarske dobrodružstvo vybralo 40 siedma-
kov. A veru to bolo poriadne dobrodružstvo! Po-
časie im ukázalo všetky svoje tváre – sneh, dážď,
slnko, vietor... Siedmaci to nevzdali, naučili ale-
bo zdokonalili sa v lyžovaní či v jazde na snow-
boarde.

Vo februári sme vo fašiangovej zábave pokra-
čovali aj na karnevale. V jednu stredu popoludní
sa v školskej jedálni stretli princezné, ježibaby,
víly, piráti, rôzne rozprávkové a filmové posta-
vičky... Hoci masiek bolo trošku menej ako
v minulosti (začala už šarapatiť chrípka), zábave

veru menšia nebola. Deti veselo tancovali i spie-
vali.

Chrípka tento rok ukázala svoju silu a jarné
prázdniny sme si nedobrovoľne predĺžili chrípko-
vými prázdninami. Ale už sme opäť v škole. A čo
zažijeme v jarnom období, tak o tom nabudúce...

PS: V čase, keď som písala tento článok
a pripravovali sme marcové číslo LN, ani vo sne
mi nenapadlo, že si vyskúšame Verneho „Dva
roky prázdnin“. Ale COVID 19 sa postaral o ne-
zvyčajnú situáciu a o zatvorenie nielen škôl...
Tradičné učenie v školských laviciach a so spolu-
žiakmi sme zo dňa na deň museli vymeniť za
učenie v domácom prostredí a prostredníctvom
internetu. Mnohým žiakom sa to páči – nemusia
skoro vstávať, úlohy môžu robiť i v pyžame, niek-
torí aj počas celého dňa. Ale má to aj nevýhody
– chýbajúci spolužiaci (nemám sa s kým baviť),
učiteľove vysvetľovanie (v škole mi stačilo počú-
vať a veľa som si zapamätal), vzájomná spoluprá-
ca (teraz musím všetko robiť sám), ... Mnohí si
uvedomili, že tá škola nie je až taká zlá a v živote
človeka má svoje dôležité miesto.

Prajem všetkým nám veľa, veľa zdravia, trpez-
livosti a porozumenia, aby sme túto situáciu zvlá-
dli čo najlepšie a mohli sa čo najskôr vrátiť do
„starých školských koľají“.

Zuzana Brňáková

Finančná gramotnosť pre najmenších: cieľom
je rozvoj matematickej a čitateľskej gramotnosti
u žiakov prvého stupňa. V rámci činnosti krúžku
sa žiaci hravou formou presvedčia, aké je to uro-
biť správne/nesprávne rozhodnutie v oblasti roz-
počtovej gramotnosti.

Koučingom k zručnostiam: cieľom krúžku je
prostredníctvom aplikácie techník koučingu zvý-
šiť motiváciu žiaka druhého stupňa k čítaniu lite-
ratúry, k rozvoju kritického myslenia s dôrazom
na vyhodnotenie rôznych životných situácií. Ko-
učing je metóda, ktorou sa eliminujú niektoré
z deficitných kognitívnych funkcií – nepochope-
nie reálnej situácie, vnímania a stálosti javov pri
myšlienkovom prenose a iné.

Bádateľský program: cieľom je rozvoj tvorivé-
ho myslenia a matematickej gramotnosti u žiakov
navštevujúcich druhý stupeň.

Tvorivé písanie I.: je určené žiakom navštevu-
júcim prvý stupeň. Hlavným cieľom je zvýšenie
úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov. Tvorivé
písanie I. bude využívať prácu s obrazom, ktorá
vychádza z didaktickej metódy stimulačná sila
obrazu. Táto metóda je vhodná hlavne pre žiakov
mladšieho školského veku pri rozvoji čitateľskej
gramotnosti.

Tvorivé písanie II.: je zamerané na žiakov
druhého stupňa. Hlavným cieľom je zvýšenie úrov-
ne čitateľskej gramotnosti žiakov. Tvorivé písanie
II. bude aplikovať metódy SQ4R, tvorbu kon-
spektu a RWTC. V ďalšom čísle predstavíme ostat-
né krúžky.

Zuzana Brňáková

Projekt „Od rozvoja gramotnosti
k úspechu v živote“
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Hneď na začiatku písania tohto článku sa nám
tlačí na jazyk veta: „Ako ten čas rýchlo letí.“
Školský rok sa už dostal do svojej druhej polovi-
ce a my v materskej škole sme sa počas prvého
polroka zabývali v nových priestoroch. Privítali
sme nové pani učiteľky, pani kuchárky a pani
upratovačky, zvykli sme si na denný režim v sied-
mych triedach, na organizáciu v jedálni počas
desiaty, obeda a olovrantu, kde sa deti učia samo-
obsluhe pri vydávaní jedál.

Plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
a aktivít pre deti bolo počas týchto mesiacoch
zamerané na zimné radovánky. Tohtoročná zima
je veľmi mierna, sneh nám dávkuje po troške a ani
toho mrazu nie je veľa. Januárové počasie nám
však doprialo trochu snehu a my sme ho s deťmi
využili na veselú sánkovačku neďaleko materskej
školy. Deťom robilo radosť šmýkanie sa na lopat-
kách aj na boboch, svedčilo o tom veselé pokriko-
vanie, smiech aj výskot detí. Ďalej sa nám podari-
lo vystihnúť tie správne vlastnosti snehu a posta-
viť snehuliakov, ktorí akoby „strážili“ našu škôl-
ku. Deti potrebujú denne dostatok pohybu, a po-
kiaľ počasie nedovolilo hrať sa vonku, veľmi radi
sme využili školskú telocvičňu na športové pohy-
bové aktivity. Obľúbenou témou plánovania boli
lesné zvieratká a ich spôsob života v zime, ktorý
deti pekne vnímali cez dramatizáciu rozprávky
„Rukavička“. Začiatkom februára v rámci témy
„Povolania a profesie ľudí“ pani učiteľky deťom
zahrali divadielko o netradičných remeslách, ako
je tkanie, hrnčiarstvo, kováčstvo a pod.

Predškolské triedy Včielky a Sovičky sa pri-
pravovali na testovanie školskej zrelosti, ktoré sa
uskutočnilo 18. februára pracovníkmi CPPPaP
Námestovo. Už tradične sa počas fašiangov pri-
pravuje karneval, ale tento rok sa neuskutočnil.
Všetky naše februárové aktivity vrátane karneva-
lu prerušili chrípkové a jarné prázdniny. Keď sme
sa po prázdninách vrátili do škôlky, už nás vítal
mesiac marec a s ním téma „Kniha je môj kama-
rát“. Tejto téme sa venujeme skoro celý mesiac.
Cez rôzne aktivity deti získavajú vedomosti
o tom, ako vzniká kniha. Pohotová odpoveď detí
bola: „Kniha vzniká v obchode.“ ☺. Chystáme sa

Prihláška do materskej školy
Vážení rodičia, v školskom roku 2020/

2021 bude prijímanie vášho dieťaťa do Ma-
terskej školy v Oravskej Lesnej formou elek-
tronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke
Základná škola s materskou školou v Orav-
skej Lesnej. Údaje vyplňte na základe rodné-
ho listu dieťaťa. Elektronickú prihlášku je
možné vyplniť od 30. 4. 2020 do 17. 5. 2020.
K prihláške zatiaľ nie je potrebné potvrdenie
od lekára a nie je ani potrebné aby ste ju
vytlačili, podpísali alebo doručili do MŠ. Po
vyplnení a odoslaní prihlášky Vám príde po-
tvrdzujúci e-mail. Prihlášky môžu vyplniť aj
rodičia, ktorí plánujú prihlásiť dieťa počas
školského roka.

navštíviť obecnú aj školskú knižnicu, kde sa zo-
známia s prácou pani knihovníčky. Pekným spes-
trením škôlkarského života bude aj výchovno-
vzdelávací koncert, ktorý sa uskutoční 26. marca
2020. Prostredníctvom pesničiek s doprovodom
na hudobných nástrojoch a vzájomným rozhovo-
rom sa dozvieme niečo nové o našej zemi. Aktivi-
ta „Z rozprávky do rozprávky“ sa uskutoční
koncom marca, deti sa v nej ocitnú v roli malých
hercov. Zahrajú si krátke rozprávky s bábkami,
maňuškami, čiapkami a premenia sa na rozpráv-
kové bytosti. Veríme, že ich poteší čítanie rozprá-
vok rodičmi počas odpočinku v spálni alebo
v triede. Týmito aktivitami sa snažíme u detí
formovať pozitívny vzťah ku knihe a čítaniu, uve-
domiť si dôležitosť kníh v živote človeka. A už sa
tešíme na prvý jarný deň a hrejivé lúče jarného
slniečka ☺.

Tento sen sa nám však veľmi rýchlo rozplynul
a vôbec nám nenapadlo, že menované posledné
marcové aktivity sa už neuskutočnia. Maličký,
neviditeľný a nebezpečný „chrobáčik“ s názvom
Covid 19 zatvoril 16. marca dvere všetkých škôl
aj škôlok a my pekné slnečné jarné dni odrazu
prežívame doma a zatiaľ nevieme dokedy.

Ako trávia tento čas naši malí škôlkari? Čo

Zo života v materskej škole...

všetko vedia
o „novej“ cho-
robe?

Uvádzame
krátky rozho-
vor so škôlkar-
kou pri náhod-
nom stretnutí
na prechádzke
v lese.
„Prečo nie si
v škôlke?“
„Lebo škôlka
je zamknutá.“
„Prečo je za-
mknutá?“
„Aby sa tam
nedostal coro-
na vírus.“
„Čo to je?“
„Zlá choroba.“

„Prečo je zlá?“
„Lebo na ňu zomrie veľa ľudí.“
„A ty neochorieš?“
„Nosím rúško, aby som sa nenakazila, a ani ostat-
ných ľudí. Musím byť stále doma, nikde nemôžem
ísť hrať sa, lebo je karanténa, mama mi to poveda-
la. Doma si kreslím, mama ma ráno nebudí, na
dvore sa bicyklujem a ideme na prechádzku, ale
stále len do lesa, s mamou aj varím, ale nechce ma
vziať do obchodu, sme iba doma. V škôlke ešte
nemôžem byť, lebo tam nie sú moje kamarátky,
ani pani učiteľka.“
„Je niekto teraz v škôlke?“
„Neviem, asi strážnik, stráži nám hračky.“
„Kedy sa vrátiš do škôlky?“
„Asi v jeseni, keď mi mama kúpi nové papučky,
lebo tie staré škôlkarské už nosím doma a keď
odíde corona vírus preč a bude odomknutá škôl-
ka.“

Na otázku, či to bude naozaj až v jeseni, alebo
skôr dnes nikto nevie odpovedať. S určitosťou
však vieme, že by sme sa do našej novej škôlky
už radi vrátili a prežívali s deťmi pekné chvíle. Je
nám smutno pri myšlienke, že by sme sa už do
konca školského roka s nimi vôbec nestretli. Po-
zdravujeme touto cestou všetkých škôlkarov
a odkazujeme im, že sa na nich tešíme.

Kolektív p. učiteliek MŠ
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Náš Klub seniorov sa 22. februá-
ra na pozvanie dôchodcov z Poľska
zúčastnil podujatia Zimných dní špor-
tu a hier. Trojdňové zimné súťaže bo-
li obohatené o zábavné hry v snehu
určené pre rodičov s deťmi. Zjazd
z kopca na vreci, beh v snehu a ďalšie
zábavné hry zaujali nielen deti. Sú-
časťou podujatia bol tiež fašiangový

Seniori sú neustále vo „ŠVUNGU“

Členom nášho seniorklubu
energia veru nechýba. Popri bež-
ných starostiach o domácnosť či
strážení vnúčat si vždy vynájdu
nové aktivity. Ani tento rok neu-
pustili od fašiangového plesu,
deťom boli naživo predviesť pá-
ranie peria a vybrali sa aj ku svo-
jim kolegom za hranice.

Reprezentačný ples

Pondelok pre niekoho nezvyčaj-
ný, pre členov seniorklubu už tradič-
ný deň, v ktorom usporiadali ďalší
vydarený ples. Svojim programom
im boli spestriť toto podujatie aj deti
z materskej školy. Rovnako sa so
svojim vstupom pripravili aj členo-
via z pozvaných okolitých seniorklu-
bov. V tretí tohoročný pondelok pri-
vítanie prijali kolegovia zo Zákamen-
ného, Brezy, Bobrova či Oravského
Veselého. Na plese vládla veselá at-
mosféra aj vďaka domácej kapele
nášho seniorklubu. Poďakovanie patrí
organizátorom – našim skôr narode-
ným, základnej škole za výzdobu
a tiež všetkým sponzorom, ktorí pod-
porili túto akciu.

Páračky v škole

Páranie peria nie je minulosťou,
ako by si mnohí mysleli. Ukážku pá-
rania peria v rámci voľnočasových
aktivít prišli naši seniori ukázať de-
ťom do základnej školy. Snahou bolo
pripomenúť starú tradičnú prácu, kto-
rá bola v minulosti počas dlhého zim-
ného obdobia neodmysliteľnou sú-
časťou života na dedine. Perie sa pá-
ralo počas zimných večerov a ná-
sledne sa zašívalo do plátna, z ktoré-
ho boli vankúše a periny.

Fašiangové obdobie spríjemnili aj
voňavé šišky, ktoré napiekli pani ku-
chárky zo ZŠ, tajomné a žartovné
príbehy, ktoré seniori deťom vyroz-
právali. Seniori navštevujú základnú
školu štyrikrát do roka v rámci výu-
kových programov zameraných na
uchovávanie tradícií pod názvom
„Starí rodičia deťom“. V páraní po-
kračovali aj vo svojom klube v KD,
kde páračky sprevádzal aj spoločný
spev.

Spolupráca so seniorklubom v Rajczi (PL)

sprievod masiek a prezentácia okoli-
tých slovenských a poľských obcí.

Prezentácia sa uskutočnila v špor-
tovej hale v Rajczi pri príležitosti
Veľtrhu cestovného ruchu. Nezaobišla
sa bez ochutnávky tradičných jedál.
Hudba, spev a fašiangová zábava pat-
ria neodmysliteľne k fašiangom a pre-
to nikto určite neostal stáť v kúte.
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Najstaršia občianka našej obce pani Antó-
nia Opartyová oslávila dňa 20. 2. 2020 krásne
životné jubileum 99 rokov života. O pani Oparty-
ovú, žijúcu v Martine, sa stará jej 80 ročná dcéra.
Návštevou ju poctili starosta obce Marek Majdiš,
matrikárka Anna Pojezdalová a predseda sociál-
nej komisie Emil Rabčan. Oslávenkyni prajeme
všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, veselú my-
seľ, veľa radosti, spokojnosti a Božej milosti a aby
nás sem tam prišla pozrieť do rodnej dedinky.

Z obecnej matriky
Naša matrika zaevidovala k 1. 1. 2020 3424

obyvateľov, ktorí sú natrvalo prihlásení v na-
šej obci. Z toho 1717 žien a 1707 mužov. Ale
ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí spolu-
občania, z ktorých sa tešia hlavne rodičia,
starí rodičia, rodina, či veľa z nás. Tiež však sú
aj smutnejšie dni v našom živote, keď nás tu na
pozemskej púti opúšťajú naši blízki, či známi.

Za rok 2019 bolo narodených 56 detí, z toho
26 chlapcov a 30 dievčat.
Najčastejšie zapísané chlapčenské mená boli:
Šimon, Adam a Lukáš, dievčenské mená: Jú-
lia, Karin, Tamara, Ema, Adela a Karolína.

Počet zomrelých v roku 2019 bol 33, z toho
19 mužov a 14 žien.
Najstarší: Anton Dendis – nedožitých 97 ro-
kov. Kým žil, bol najstarší muž obce a druhý
najstarší občan obce.
Najmladšia: Danka Pacoňová – 34 rokov.

V matričnej knihe manželstiev v Oravskej
Lesnej máme zapísaných v roku 2019 31 so-
bášov. Z nich dva sobáše boli civilné. 9 sobá-
šov bolo mimo Oravskej Lesnej. Spolu teda
bolo 40 sobášov, ak rátame aj tie mimo Les-
nej.
Dva sobáše boli také, že ani ženích ani nevesta
nepochádzali z našej obce.
Zahraničné sobáše boli v roku 2019 tri: ženích
z Litvy a nevesta Slovenka – 1 sobáš; ženích
Slovák a nevesta z Čiech – 2 sobáše.

Medzi nás prišli

Október 2019
Karolína Polečová

November 2019
Tamara Paľáková
Ráchel Brišová
Leonard Srogoň
Šimon Vitanovec
Nina Vengrin

December 2019
Filip Florek
Tobias Ladňák

Január 2020
Šimon Smolka
Noel Briš
Terézia Fíniková
Lukáš Murín
Tomáš Vojtas

Jubileum oslávili...

November 2019
70 rokov – Anton Murín

Jozef Kuhajda
Anton Dendis

80 rokov – Kristína Strempeková
Anton Briš

December 2019
70 rokov – Jarmila Stahlová

Jozef Miček
80 rokov – Justín Vrábeľ

Mária Chudobová

Január 2020
70 rokov – Ján Gelčinský

Emília Murínová
Kristína Mateášová

75 rokov – Milan Kurek
Oľga Tereštíková

80 rokov – Emília Beloritová
Jozefa Brisudová

Február 2020
70 rokov – Anna Brišová
75 rokov – Jozef Lašák
80 rokov – Jozefa Kolenčíková
85 rokov – Oľga Brisudová

Marec 2020
70 rokov – Štefánia Brachňáková
75 rokov – Kristína Srogončíková
85 rokov – Janka Kvaková

Apríl 2020
70 rokov – Anna Tereštíková
75 rokov – Ján Ladňák
80 rokov – Štefan Ladňák

František Kolenčík
Kristína Kureková

85 rokov – Ľudmila Briššová
Rudolf Olbert

50. rokov spoločného života:
Emília a Jozef Murín: 12. 3. 1970 – 12. 3. 2020
Helena a Jozef Sumega: 16. 3. 1970 – 16. 3. 2020

55. rokov spoločného života:
Angela a Jozef Mateáš: 23. 1. 1965 – 23. 1. 2020
Augustína a Jaroslav Vrábeľ: 17. 4. 1965 – 17. 4. 2020

Oslávencom srdečne
gratulujeme a prajeme
veľa zdravia, radosti

v kruhu svojich najbližších
a veľa Božieho požehnania!

Možno sa ešte pamätáš,
akúže nám to vtedy hrali, veselú, či ťahovú,
mala si v tvári páľavu a ústa sa Ti usmievali.
Prešli už roky, prefrkli.
K tomuto dňu sa vráťme ako k studni,
ako sa ku studienke vracia laň, skalopevne mi stisni dlaň
a nezabudni, nezabudni...

Od nás odišli

November  2019
Ľubomír Kolenčík, 64 r.

December 2019
Agneša Kolenčíková, 84 r.

Január 2020
Ján Chudoba, 73 r.
Štefan Hladek, 66 r.

Február 2020
Miriam Kolenčíková
Samuel Poláček
Klára Hujčáková
Vanesa Vengrínová
Michaela Gregová

Marec 2020
Jakub Mularčík
Vanesa Podstavková

Apríl 2020
Sebastián Ferenčík
Juraj Briš
Michal Kolenčík
Dorota Ptačinová
Kristián Habľák
Anabela Beňušová
Kiara Miterková

Krásne výročie sobáša oslávili

Najstarší občania Oravskej Lesnej:

Antónia Opartyová 99 r.
Justína Hladeková 93 r.
Františka Brňáková 92 r.

Zo srdca gratulujeme
a prajeme ešte veľa
spoločných rokov života.

Anna Pojezdalová
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Terézia Tereštíková – sestra Lívia z Kon-
gregácie Dcér sv. Františka Assiského

1.) Čo Vás priviedlo k povolaniu rehoľnej ses-
try a kedy prišlo vo Vašom živote definitív-
ne rozhodnutie?
Tak dávno to už bolo,

keď tvrdý komunizmus
nedovoľoval prijímať no-
vých členov do rehoľných
komunít. V mojom srdci
už od školských rokov
bola túžba zasvätiť sa
Bohu. Odkiaľ prišla?
Moja teta, otcova sestra,
bola rehoľná sestra z vin-
centinskej rehole, ktorá
nás občas, možno raz za dva roky navštevovala.
Ja som ju v tajnosti pozorovala, ale nikomu som
sa s tým nezverovala. A myslím, že to bola práve
ona, ktorá mi vyprosila toto povolanie. Ani ja som
tomu nerozumela, ale ťahalo ma to stále, hoci som
vedela, že idem do tvrdého boja. Mama mi roz-
právala o ťažkostiach  v rehoľnom živote, ale Boží
hlas bol silnejší.

2.) Podľa čoho ste si vybrali rehoľu?
V tom čase prišla domov do Lesnej jedna re-

hoľná sestra z františkánskej rehole, a tak som sa
cez ňu dostala do rehole k františkánkam. Išla
som do Bratislavy, kde sa začal môj rehoľný život.
Bývala som v bytovke a pracovala v bratislavskej
nemocnici s rehoľnými sestrami. Po 16 rokoch
prišiel štátny prevrat a vtedy som mohla prijať
rehoľné šaty. Potom som pracovala v Žiline, vo
Vranove nad Topľou, znova v Bratislave a nako-
niec v Temešvári v Rumunsku. Vnímam to tak, že
Boh ma viedol po ceste sv. Františka.

3.) Ako Vás napĺňa toto povolanie a čo je pod-
ľa Vás v živote dôležité?
Mám rada prácu s chorými a naša charizma

ma aj iné zaujímavé činnosti: farský apoštolát,
vyučovanie zdravotníckej praxe na stredných ško-
lách, pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú
a vyprosovať požehnanie pre celý svet. Rehoľný
život sa od života v rodine líši tým, že je organizo-
vaný. To znamená, že sa strieda modlitba i práca,
ale aj oddych a osobné záujmy každej sestry. Toto
nás drží, aby sme neskĺzli z cesty za Pánom a mali
čas na modlitbu a na spoločenstvo v komunite.
Tešíme sa, keď sa po práci stretneme doma
a povieme si to, čo nás potešilo alebo zarmútilo.
Často sú to veci komické, ale aj plne bôľu
a utrpenia. Môžeme sa zdieľať medzi sebou, ako
prežívame duchovný život, a navzájom sa povzbu-
dzovať a dvíhať.

4.) Váš odkaz našim čitateľom?
Myslím si, že to veľmi pomáha a je to potrebné

aj pre súdržnosť rodín, stolovať spolu, zdieľať sa
spolu, radiť si a pomáhať si navzájom. A popri
všetkých týchto starostiach veľmi sa snažiť udr-
žiavať si svoju dušu čistú a krásnu pred Bohom.
Ak sa rodina snaží duchovne žiť, všetko v nej bude
klapať. Veď toto je našim cieľom v našom živote,
aby sme mohli získať ten večný.

Margita Krivulčíková – sr. Mária Klarisa
v Kongregácii Dcér sv. Františka Assiského

1.) Čo Vás priviedlo k povolaniu rehoľnej ses-
try a kedy prišlo vo Vašom živote definitív-
ne rozhodnutie?
Čo ma priviedlo

k rehoľnému povola-
niu? Božia milosť, t.j.
Božie milosrdenstvo.
Povolanie je vždy Boží
dar. Pán si ma chránil
a povolal veľmi mladú
– mesiac po ukončení
povinnej školskej do-
chádzky som odchádza-
la ilegálne do kláštora
a legálne do práce.

K definitívnemu
rozhodnutiu došlo, až
keď som zmúdrela. Je
pochopiteľné, že v ob-
dobí dospievania sa človek ťažko dokáže defini-
tívne rozhodnúť. Česť výnimkám.

Nedokážem to presne určiť, kedy sa to stalo,
ale určite viem, že to bolo vtedy, keď som pochopi-
la, že rehoľný život nie je o tom dobre sa mať.
Rehoľný život je o úplnom odovzdaní sa Bohu
a zjednotení sa s jeho vôľou, ktorú treba hľadať
v každodenných udalostiach. A k tomu mi samo-
zrejme dopomohla rehoľná formácia.

2.) Podľa čoho ste si vybrali rehoľu?
Z našej krásnej oravskej dedinky bolo už viac

dievčat v tejto františkánskej rodine. Inú rehoľu,
okrem tejto, som dovtedy nepoznala. Až postupne
som vnikala do bohatstva a krásy  duchovnosti
svätého Františka z Assisi. Priťahovala ma jedno-
duchosť, srdečnosť, spontánnosť, pokora. Súčas-
ne pôsobím v Rehoľnom dome v dedinke Báč. Tu
sa staráme o naše skôr narodené spolusestry. Báč
je pútnické miesto s milostivým obrazom Matky
Božej. V tomto františkánskom kláštore, ktorý je
spojený s farským kostolom sv. Antóna Paduán-
ského, boli v internácií všetci traja naši blahosla-
vení: Pavol Gojdič, Vasiľ Hopko a Metod Trčka
a ďalší kňazi a rehoľníci. Mnohí z nich sú pocho-
vaní na tunajšom cintoríne. Predtým som pôsobi-
la v Žiline, Zvolene, Bratislave aj na Ukrajine
– my ideme tam, kde treba.

3.) Ako Vás napĺňa toto povolanie a čo je pod-
ľa Vás v živote dôležité?
Žena vtedy žije, keď slúži. Som vďačná môjmu

Bohu, že ma povolal na túto cestu a že si ma
uchránil a chráni. Žijem zo služby! Učím sa to od
môjho Majstra. Chcem napĺňať jeho slová: „Pri-
šiel som slúžiť, nie dať sa obsluhovať!“

Čo je pre mňa dôležité? Žiť svoj život pre
Krista a blížnych, aby som raz dostala večný
život.

4.) Váš odkaz našim čitateľom?
Pokoj srdca nájdeme jedine v Bohu. Preto je

potrebné dennodenne sa stretávať so svojím Pá-
nom – počúvať ho vo svojom srdci a s Ním hľadať
odpovede na množstvo našich otázok.

Život zasvätený službe...

Anna Mordačiková – sr. Klára zo Spoloč-
nosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta

1.) Čo Vás priviedlo k povolaniu rehoľnej ses-
try a kedy prišlo vo Vašom živote definitív-
ne rozhodnutie?
Nad povolaním re-

hoľnej sestry som nikdy
nerozmýšľala. V živote
som sa ani so žiadnou
nestretla. Myslím, že
Pán Boh si ma vybral
z pomedzi mnohých ne-
zaslúžene. Keď som
mala 16 rokov, počula
som náhle vo svojom
srdci jeho hlas, že sa
mu musím úplne zasvätiť. Veľký vplyv na moje
povolanie mal aj príklad mladého kaplána, ktorý
bol vtedy v našej farnosti. Povedala som si, že
musím byť ako on. Definitívne som odišla z domu
o 2  roky, v r. 1977.

2.) Podľa čoho ste si vybrali rehoľu?
Rehoľu som si nevybrala ja, ale vybral ju pre

mňa Pán Boh. Poslal mi do cesty spolužiačku,
ktorá si dopisovala s jednou sestričkou. Poprosi-
la som ju o adresu a napísala som jej. A bolo
rozhodnuté. Nevedela som, že existujú rôzne re-
hole. Som presvedčená, že bolo vybrané dobre.
Názov naše rehole je Spoločnosť dcér kresťanskej
lásky, tiež Vincentky – podľa nášho zakladateľa sv.
Vincenta de Paul. Väčšinu času som pôsobila
v Čechách, kde som pracovala ako ošetrovateľka.
Momentálne pôsobím v Košiciach, kde sa venu-
jem ľuďom na okraji spoločnosti.

3.) Ako Vás napĺňa toto povolanie a čo je pod-
ľa Vás v živote dôležité?
Vo svojom povolaní som veľmi šťastná. Boh

ma mnohonásobne odmenil za to, čoho som sa pre
neho zriekla. Zriekať sa seba a  svojich záujmov je
niekedy veľmi ťažké, ale keď dá tomu človek zmy-
sel, prináša to do duše pokoj.

4.)  Váš odkaz našim čitateľom?
Majte sa navzájom radi a nebojte sa hovoriť

častejšie Ježišovi, že ho milujete.

Božena Holubčíková – sr. Ľubomíra z Kon-
gregácie Dcér sv. Františka Assiského

1.) Čo Vás priviedlo k povolaniu rehoľnej ses-
try a kedy prišlo vo Vašom živote definitív-
ne rozhodnutie?

Boh ku každému
človeku pristupuje in-
dividuálne, lebo každý
je originál. Vie, kedy
a čo je pre každého
najlepšie. Na mňa Boh
pôsobil svojou jemnos-
ťou a láskou už od
mala. Počas základnej
školy som poznala re-
hoľnú sestru Fabiolu
Murínovú z Kongregá-
cie sestier Najsvätej-

šieho Spasiteľa, ktorá pravidelne navštevovala
rodinu môjho strýka. Už vtedy mi Boh vnukol prvé
myšlienky a túžbu po rehoľnom živote. Myslím, že
vďaka dobrote a láske tejto sestry som sa prvýkrát
začala zamýšľať nad rehoľným životom. Počas
strednej školy som sa zúčastňovala na „stretkách“

Nie je povolanie ako povolanie. Ako mladí a s málo skúsenosťami sme sa rozhodovali pri
výbere školy, s čím malo byť zviazané aj naše budúce povolanie a zamestnanie. O to hlbšie sa
môžeme zamyslieť nad tým, keď sa povolanie vyberá skrz „povolanie“. Takto s najväčšou
pravdepodobnosťou Boh povoláva do služby všetky rehoľné sestry, ktorých povolaním je služba
ľuďom. Oslovili sme naše rodáčky, aby nám priblížili svoju cestu, svoje poslanie či zmysel života.
Nuž „započúvajme“ sa do ich slov.
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v Dolnom Kubíne a aj u nás v Oravskej Lesnej,
ktoré upevňovali môj vzťah s Bohom a túžbu po
rehoľnom živote. Po skončení Strednej ekonomic-
kej školy v Dolnom Kubíne som sa definitívne
rozhodla pre zasvätený život v Kongregácii Dcér
sv. Františka Assiského.

2.) Podľa čoho ste si vybrali rehoľu?
Na naše stretnutia v Oravskej Lesnej v urči-

tom období prichádzala a viedla nás rehoľná ses-
tra Klarisa Krivulčíková, františkánka pochádza-
júca tiež z Oravskej Lesnej. Vďaka nej som sa
bližšie oboznámila s touto rehoľou. Komunitu
sestier v Turí pri Žiline, kde pôsobila aj sr. Klari-
sa, som začala príležitostne navštevovať a spo-
znávať ich život. A tak sa v mojom srdci stále
čoraz viac prehlbovala túžba pridať sa k tomuto
spoločenstvu sestier.

Do rehole som vstúpila v r. 1989. Pôsobila
som v Turí pri Žiline – Ústav soc. starostlivosti
pre mentálne postihnuté ženy, v Bratislave – Prie-
voze, kde som pracovala v nemocnici v Ružinove
na internom oddelení. Od októbra 1998 pôsobím
v Rumunsku, kde máme v súčasnosti dve komunity
– v meste Timisoara a v dedine Satu Nou, ktoré sú
od seba vzdialené približne 600 km. Po príchode
do Rumunska v roku 1998, do mesta Timisoara,
sme sa spolu so sestrami najskôr venovali podo-
movej ošetrovateľskej  starostlivosti a v roku 2007
sme v tomto meste otvorili Hospic pre ťažko cho-
rých a zomierajúcich. V roku 2009 sme otvorili
novú komunitu v dedine Satu Nou, kde som pôso-
bila do roku 2014. Venovali sme sa podomovej
ošetrovateľskej starostlivosti a farskému apošto-
látu. V súčasnosti pôsobím v Timisoare, kde pra-
cujem ako zdravotná sestra v Hospici.

3.) Ako Vás napĺňa toto povolanie a čo je pod-
ľa Vás v živote dôležité?
Zasvätený život má napĺňa radosťou a šťas-

tím. Je pre mňa školou, ktorá mi pomáha nado-
budnúť bližší osobný vzťah s Ježišom. Učí ma žiť
v Božej prítomnosti a mať srdce otvorené pre
všetkých. Život však prináša aj rôzne skúšky
a ťažkosti. Mne ich pomáha prekonávať istota, že
som tam, kde má chce mať Boh a dôvera, že je
prítomný v každej situácii, ktorú prežívam. Mys-
lím si, že v živote je dôležité hľadať Božiu vôľu
v každodennosti života. Pýtať sa Boha, čo je správ-
ne a naučiť sa ho počúvať.

4.) Váš odkaz našim čitateľom?
Všetkým nám Lesňanom prajem, aby sme vytr-

valo kráčali životom s vierou svojich predkov, aby
sme nestratili záujem jeden o druhého a vedeli si
stále ochotne pomáhať. Aby svedectvo nášho ži-
vota bolo také, že kdekoľvek sa budeme nachádzať
mohli sme s hrdosťou povedať, že sme Slováci,
kresťania z Oravskej Lesnej.

Anna Brisudová – sr. M. Anastázia z Kon-
gregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta

1.) Čo vás priviedlo k povolaniu rehoľnej ses-
try a kedy došlo vo vašom živote k defini-
tívnemu rozhodnutiu?
Svoje povolanie som pocítila vo svojich devät-

nástich rokoch. Chodila som vtedy s jedným chlap-
com, ale cítila som, že Boh chce odo mňa niečo
iné, ako vydať sa. O svoje povolanie som zápasila
dosť dlho, až do dvadsaťpäťky. Sama sebe som
dala ultimátum: alebo v roku 2001 vstúpim do
rehole, alebo nepôjdem touto cestou. Pritom som
cítila, že ak aspoň nevyskúšam, čo to Boh odo
mňa chce, nebudem mať pokoj. Nebolo to veru
ľahké rozhodnutie. Nepoznala som žiadne rehoľné
sestry, nevedela som, čo to vlastne rehoľný život

je a necítila
som sa dosť
dobrá pre za-
svätený život.
H o v o r i l a
som si, že v
O r a v s k e j
Lesnej je veľa
šikovnejších
a zbožnejších
dievčat ako
som ja. Ale
ak Boh člove-
ka k niečomu
p o v o l á v a
a my k tomu
dáme svoj sú-
hlas, Boh dá
potrebné mi-
losti a silu.

Priznám sa, že prvé tri mesiace boli pre mňa
dosť ťažké. Človek vykročil do neznáma. Bola to
úplná zmena života, odlúčenie od rodiny, priate-
ľov... Každý deň som mala chuť odísť. Ale dnes
som vďačná aj za toto obdobie, za všetky skúšky.
Odvtedy som na odchod nikdy ani nepomyslela.
Keď dnes prídu nejaké ťažké chvíle – tie sa obja-
via v každom povolaní – stačí mi spomenúť si na
začiatky môjho rehoľného života a hneď mi je
lepšie.

Svoju počiatočnú rehoľnú formáciu som preži-
la v komunite sestier vo Vrícku, kde sa staráme
o naše choré a staré sestry. Pracovala som v ku-
chyni až do r. 2013, keď ma predstavení poslali na
nové pôsobisko – ako kuchárku do našej Mater-
skej školy sv. Lujzy v Ružomberku. V septembri
r. 2019 som sa opäť vrátila do Vrícka.

2.) Podľa čoho ste si vybrali rehoľu?
V roku 2000, keď som už celkom vážne roz-

mýšľala nad tým, že chcem svoj život zasvätiť
Bohu, som si kúpila knihu, v ktorej bol uvedený
zoznam jednotlivých rehoľných spoločenstiev, ich
charizma a pôsobenie. Listovala som v knihe
a uvažovala, do ktorej rehole mám ísť. Modlila
som sa za to, aby mi Pán dal poznať, čo odo mňa
chce. Bola som na návšteve u sestier Vincentiek aj
u misijných sestier. Nakoniec som mala možnosť
zúčastniť sa duchovnej obnovy pre dievčatá
u sestier Satmárok vo Vrícku. Práve vo Vrícku
som pocítila, že tu je moje miesto. Potom som ešte
celý rok bojovala – ísť či nie? Dnes neľutujem
svoje rozhodnutie. Som členkou Kongregácie Mi-
losrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok. K našej
kongregácii je pričlenená aj Rodina Nepoškvrne-
nej – veľké spoločenstvo chorých, trpiacich a tých,
ktorí im chcú akýmkoľvek spôsobom pomáhať niesť
ich životný kríž. Rodinu Nepoškvrnenej v r. 1975
založila naša sestrička Bernadeta Pánčiová.

3.) Ako vás napĺňa toto povolanie a čo je podľa
vás v živote dôležité?
Ako ma napĺňa moje, vlastne Božie povola-

nie? Neľutujem deň, v ktorom som sa kvôli Bohu
všetkého zriekla. Denne sa presviedčam o pravdi-
vosti slov Pána Ježiša, ktorý povedal: „Každý,
kto pre moje meno opustí domy alebo bratov
a sestry alebo otca a matku, alebo deti, alebo
polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom
večného života“ (Mt 19, 29). A čo je podľa mňa
v živote človeka dôležité? V prvom rade to, aby
bol ľudský, aby mal otvorené srdce pre toho, kto je
vedľa neho. Som vďačná Bohu za dar rehoľného
povolania. Jeho prežívanie ma napĺňa šťastím
v službe Bohu a blížnym.

4.) Váš odkaz našim čitateľom?

Pozdravujem všetkých svojich rodákov. Obra-
ciam sa zvlášť na mladých. Nech sa neboja vykro-
čiť do neznáma. Pán Boh dá potrebnú silu k tomu,
k čomu nás pozýva. Buďme vďační Pánu Bohu za
všetko, čo denne od neho dostávame.

Oľga Tereštíkova - sestra Adriána z Kon-
gregácie Sv. Františka Assiského

1.) Čo Vás priviedlo k povolaniu rehoľnej ses-
try a kedy prišlo vo Vašom živote definitív-
ne rozhodnu-
tie?
Už od detstva

som mala možnosť
stretať sa s rehoľ-
nými sestrami, jed-
na bola sestra môj-
ho dedka – vincent-
ka, oblečená v re-
hoľnom rúchu, no
internovaná na vý-
chodnom Sloven-
sku. Druhá bola
mamina sestra –
františkánka. Chodila v civilnom oblečení kvôli
totalitnému režimu a keďže pôsobila blízko – v Ži-
line, trávila som u nej aj dva týždne prázdnin už
od štvrtej triedy. Mala som svoj tajný sen: byť
rehoľnou a zdravotnou sestrou, ale bol komuniz-
mus a nevedela som, či sa to podarí uskutočniť.
Záložný plán B bol: byť kuchárkou na fare (ale...
zas tu bol ten komunizmus). Núdzový plán C: ak
sa vydávať -  tak vo svetlomodrých šatách? A Boh,
náš Pán je úžasný, všetko mi vyplnil. Som rehoľná
sestra, tiež zdravotná, mám aj kuchársku školu
– vypomáhala som varením na farách a pri ob-
liečke som mala modrú stuhu okolo pása.

2.) Podľa čoho ste si vybrali rehoľu?
Počas návštev v rehoľnej komunite som zaží-

vala pokoj a dobro, až oveľa neskôr som si uvedo-
mila, že je to vlastne františkánsky pozdrav.
A keďže som nebola prijatá na školu v Námestove,
tak som nastúpila do školy v Žiline a hneď aj do
rehoľnej spoločnosti – tajne. Na sľuby som si
musela počkať, keďže som ešte nemala vek, aj
obliečka do rehoľných šiat bola tajná, verejne
som sa mohla obliecť až po páde totalitného reži-
mu. Pôsobila som dvakrát v Žiline, 2x v Báči
(okres Dunajská Streda), v Ivanke pri Dunaji, 2x
Bratislave – Prievoze, kde pôsobím aj dnes.

3.) Ako Vás napĺňa toto povolanie a čo je pod-
ľa Vás v živote dôležité?
Nemenila by som, hoci je to niekedy aj nároč-

ne, ale čím dlhšie som rehoľnou sestrou, tým som
vďačnejšia za milosť Pánovho povolania a som si
vedomá aj veľkého Pánovho milosrdenstva. Napĺ-
ňa ma to aj v službe chorým, zvlášť opusteným po
domoch, čo je hlavnou našou charizmou. Pre mňa
je dôležité: byť s Ním, byť pre iných. Spoznávať
a naplniť Jeho plán v mojom každodennom živote.
Milovať, byť milovaný a tiež odpúšťať.

4.) Váš odkaz našim čitateľom?
Som hrdá, že pochádzam z Oravskej Lesnej.

Mám radosť z ľudí dobrej vôle, z rôznych pekných
aktivít, ktoré sa v obci podnikajú... a nádej, že
vzájomná úcta a láska, dokážu zvíťaziť aj v nároč-
ných okolnostiach života.

Nie, nezabudli sme na nikoho ☺. Z Oravskej
Lesnej pôsobia v rehoľnej službe ešte dve sestry.
V Čadci je jednou z nich Anna Lokajová a v Bra-
tislave Mária Chudobová.

Za redakciu LN spracoval Jozef Rošťák
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Telovýchovná jednota Oravská Lesná

Priebežná tabuľka skupiny B

HOKEJOVÁ SEZÓNA 2019 / 2020

V prvých mesiacoch nového roka
pokračovali naši hokejisti v rozbeh-
nutej sezóne. A družstvo mužov si
počína úspešne a teraz po skončení
základnej časti skončili na treťom
mieste a teda postúpili do bojov
o play off.  Ich súperom by mali byť

hráči Liptovskej Lužnej. Nad bojmi
o konečné umiestnenie však visí veľ-
ký otáznik, pretože situácia okolo ko-
ronavírusu je nejasná a je možné, že
výsledky po základnej časti ostanú
aj konečnými výsledkami pre sezó-
nu 2019/2020

Hokejisti zakončili kalendárny rok 2019 víťazstvom na turnaji o Oravský pohár 2019

Hokejisti TJ Oravská Lesná – víťaz Oravského pohára 2019

Konečná tabuľka skupiny A po základnej časti

Por = poradie, Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body
Pozn. : O poradí na druhom a treťom mieste rozhodli vzájomné zápasy.

To isté platí aj o chlapcoch z B
družstva, ktorým ešte ostáva dohrať
tri kolá a nie je isté, či sa to podarí.

Zásah vyššej moci však musíme reš-
pektovať.  Zatiaľ sú chlapci na 6. mies-
te.

Kolektív tohto družstva sa stabi-
lizoval a dáva možnosť viacerým na-
šim mladým hráčom uplatniť sa. Za-
pojili sa už aj mladíci Jakub Tisoň
a Richard Kvak, ktorí  môžu sa tak
lepšie rozohrať a prípadne sa neskôr
môžu zapojiť aj k A družstvu.

Takže potvrdilo sa, čo bolo avi-
zované. Oravský Zväz ľadového ho-
keja rozhodol, že sezóna v skupine
OHS „A“, kde pôsobí aj naše A druž-
stvo, sa nebude dohrávať a bude ukon-
čená bez dohrávania zápasov
o umiestnenie. Konečné poradie ostá-
va v platnosti tak, ako bolo dosiah-
nuté v konečnej tabuľke po základnej

Štiepané palivové drevo
Drevospracujúca firma v Novej Bystrici - Vychylovke predáva

štiepané palivové drevo – sypané.
Cena - smrek po 35,- € a buk po 45,- € za priestorový meter.

Viac informácií na tel. č. 0915/828 625.

časti. Naši chlapci skončili na 3.
mieste a budeme sa spoločne tešiť na
novú sezónu.

V skupine „B“, kde hrá naše B
družstvo, Oravský Zväz ľadového
hokeja rozhodol, že súťaž sa do od-
volania považuje za prerušenú. Všet-
ky zúčastnené družstvá sa totiž do-
hodli, že sa pokúsia dohrať zvyšné 3
kolá, teda spolu 12 stretnutí na ľade
Altisu, kde je prevádzka celoročná.

Takže OHS A je dohratá, starí
páni svoju OHLI taktiež stihli dohrať
a o výsledkoch chlapcov v OHS B
prinesieme informácie nabudúce.

Milan Laššák

Por Názov tímu Z V R P Skóre B

1. HK Mútne 18 13 1 4 79 : 57 27

2. HK Oravská Polhora 18 12 1 5 86 : 41 25

3. TJ Zákamenné 18 11 2 5 102 : 60 24

4. HK Klin 18 11 0 7 92 : 50 22

5. HK Stará Bystrica 18 9 3 6 109 : 80 21

6. TJ Oravská Lesná B 18 8 3 7 58 : 65 19

7. HK Novoť 18 2 1 15 49 : 158 5

8. HK Oravské Veselé 18 0 1 17 46 : 110 1

Por Názov tímu Z V R P Skóre B

1. HC Kláštor pod Znievom 18 14 1 3 81 : 42 29

2. SE Liptovská Lúžna 18 10 1 7 54 : 44 21

3. TJ Oravská Lesná A 18 10 1 7 74 : 40 21

4. Draci Dolný Kubín 18 9 1 8 62 : 59 19

5. OS Oravský Podzámok 18 8 2 8 60 : 51 18

6. HK Pucov 18 5 2 11 43 : 62 12

7. HK Krivá 18 3 0 15 41 : 95 6
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Prejsť pešo z Oravskej Lesnej do nemeckého
mesta Drážďany by trvalo bez prestávky 4 dni a 8
hodín. Naši futbalisti takúto vzdialenosť nabehali
dokopy za víkend počas zimného futbalové sú-
stredenia v Piešťanoch. Celkovo 28 členný tím
zložený z dorastencov a mužov TJ Oravská  Les-
ná vyrazil na sústredenie v piatok na sviatok sv.
Valentína z Oravskej Lesnej. No o romantike to
nebolo. Večer sme absolvovali prvý tréning, kde
sme po dlhých 2 mesiacoch mohli trénovať
v podmienkach bez snehu. Po večeri sme si krátili
čas hraním šípiek, Playstation, stolného futbalu
a biliardu. Vrcholom večera bola šľahačková torta
do tváre Dominka Briša, ktorý ju dostal ako pre-
kvapenie k svojim narodeninám.

V sobotu sme začali ranným tréningom, kde
sme pripravovali nové taktiky na večerný zápas.
Druhá fáza tréningu prebehla v modernej posil-
ňovni, kde chodia trénovať aj extraligové basket-
balistky. Večer sme odohrali prípravný zápas pro-
ti dorastencom z 5. ligy z Veľkého Orvišťa, ktorý
sme vyhrali vysoko 7 : 4.

Nedeľu sme začali ranným behom popri Váhu.
Po raňajkách nasledoval druhý prípravný zápas
proti domácim Piešťanom, ktorý sme prehrali
6 : 0. Posledný bod nedeľného programu a celého
sústredenia bol spoločný obed a cesta domov do
Oravskej Lesnej.

Dostatok snehu a poznanie toho, že veľa ľudí
presedlalo zo zjazdového lyžovania na bežkova-
nie, nás priviedlo k myšlienke zorganizovať biat-
lon práve v našej obci. Bežkovanie je nádherný
šport nielen pre dospelých, ale aj pre mládež
a deti. 29. február je len raz za štyri roky a ten-
tokrát sme si ho mohli netradične spríjemniť súťa-
žou Biatlon Oravská Lesná v lyžiarskom stredis-
ku ORAVASNOW.

Zaregistrovať sa na súťaž bolo možné online
na stránke vysledkovyservis.sk alebo priamo na
mieste pri Kolibe pod svahom. Každý súťažiaci
dostal čip a vyviezol sa lanovkou k štartu, odkiaľ
odbehol na bežkách trasu až do cieľa. Dĺžka trasy
pre dospelých bola cca 7 km a pre deti cca 3 km.
Potom nasledovala streľba zo vzduchovky. Streľ-
ba nebola povinná, ale ak súťažiaci nestrieľal,

Naposledy sa takéto sústredenie konalo pred
15 rokmi, ešte v roku 2005 a jediný člen súčasné-
ho tímu, ktorý sa ho vtedy zúčastnil, bol Tomáš
Murín. Myšlienku zúčastniť sa takéhoto sústrede-
nia inicioval tréner dorastencov pán Štefan Tisoň,
ktorý zároveň všetko perfektne zorganizoval.
Chceme mu týmto poďakovať za vynikajúcu prí-
pravu.

Vyjadrenia trénerov: „Program bol naozaj na-
bitý, porovnali sme sa s tímami z vyšších líg

a zocelili  sme sa ako tím. Verím, že v novej sezóne
nám to pomôže k lepším výsledkom.“ hodnotí
tréner dorastencov Štefan Tisoň.

„Mohli sme trénovať na kvalitnom povrchu
nový systém, ktorým sa chceme v jarnej časti
prezentovať. V tíme je aktuálne viac zmien, verím,
že do začiatku ligy si ho osvojíme a bude nám
získavať dôležité body do tabuľky.“ vyjadril sa
František Briš, tréner tímu mužov.

Pavol Katrenčík

pripočítali sa mu trestné sekundy k celkovému
získanému času. Vzduchovky boli zabezpečené.

Veľmi pekne sa chceme poďakovať všetkým
sponzorom, bez ktorých by nebolo možné zorga-
nizovať takúto súťaž. ĎAKUJEME. Ďalšie veľké
ďakujem patrí našim pomocníkom, ktorí nám po-
mohli pri prípravách a pri realizácii biatlonu.
ĎAKUJEME. V neposlednom rade ďakujeme
Pánu Bohu za snehovú nádielku a nádherné poča-
sie v tento deň. Lebo toto bolo to hlavné, čo sme
potrebovali. Sneh a pekné počasie nám vyčarilo
spokojnosť v srdciach a úsmev na tvári, čo si
môžete pozrieť aj v krátkom videu na youtube pod
názvom Biatlon Oravská Lesná. Už teraz sa teší-
me na ďalší ročník biatlonu.

Katarína Katrenčíková

Dokopy odbehli viac ako 500 km

BIATLON V ORAVSKEJ LESNEJ


