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Vytrvalým sprievodcom v živote človeka je bezradnosť.
S ňou sa stretávame temer v každom období svojho života
a má mnoho tvárí. Čo je to vlastne bezradnosť? Čnosťou nie je
a sama o sebe ani hriechom nie je. Musí mať nejakého spoloč-
níka, aby mohla byť definovaná či zaradená. Najčastejším jej

spoločníkom je apatia alebo zúfalstvo.
Nevieme sa pohnúť ani si poradiť. Vtedy
to môže skončiť zle. Je však aj iný spoloč-
ník. Nazvime ho hľadanie spôsobu. Nie-
kedy je to v myslení či v rozmýšľaní, ino-
kedy v akcii slova alebo skutku. Pozrime
sa na podobenstvo o márnotratnom sy-
novi. Otec je bezradný pri mladšom syno-
vi, ktorý berie majetok a ide do sveta.

Otec mu v tom nevie zabrániť, hoci možno aj vie, ako to
skončí. Ale nezúfa. Stále otvára dvere svojho domu i svojho
srdca a určite sa modlí za svojho syna. Čo ak sa vráti... Pri
návrate má krásnu reakciu. Nemá ani výčitku, ani apatické
zmierenie sa so skutočnosťou, ale má otvorenú náruč nádeje
a lásky. Aktivita skutkov. Otec je však bezradný aj pri reakcii
staršieho syna. Tu využíva aktivitu slova, ktorá nesie so sebou
aj možnosť skutkov. Aj to je krásna reakcia. Mladší syn to
prijal, o staršom nevieme. Čo by bol dosiahol výčitkou alebo
apatiou či zúfalstvom? Možno by obidvoch synov stratil...

Pozrime sa na bezradnosť či bláznovstvo kríža. Niet smut-
nejšieho pohľadu od pohľadu na človeka na kríži, teda ukrižo-
vaného Ježiša. Mnohí sa čudovali, tešili, krčili plecami. Iní
upadli do zúfalstva. „No my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.
Teraz je už však tretí deň od toto všetkého, čo sa to stalo.“ (Lk
24, 21) „Apoštoli však zostali zhromaždení, možno sa aktívne
povzbudzovali a čakali. Vzkriesený Ježiš prišiel k nim, posilnil
im srdcia a rozdúchal nádej.“ (porov. Lk 24, 36n; Jn 20, 19;
a i.)

Zúfalstvo nie je dobrý spoločník. Ani bezradnosť nepatrí
do života kresťana, ale hľadanie spôsobu s nádejou má zmysel.
Tak je tomu u otca z podobenstva ako aj čakanie apoštolov.
Pohľad na kríž bez Krista by mohol vyvolať pocit krutosti
a zúfalstva, ale odkedy na ňom zomrel Kristus, je symbolom
vykúpenia. Takto nás kríž s Ježišom posúva ku vzkrieseniu
a do večnosti. To je oživená viera, vzkriesená nádej. Tu nemá
miesto zúfalstvo ani bezradnosť, lebo je tu nádych riešenia, je
tu možnosť podieľať sa na pretváraní života. Každé aktívne
hľadanie spôsobu má tento nádych – podieľať sa na tvorení
lepšieho života. Tak nás nemôže zlomiť ani situácia, v ktorej
sa teraz nachádzame. Každá naša aktivita proti strachu
a v prospech ochrany má zmysel. Treba hľadať spôsob. Sme
nositeľmi nádeje, máme čo povedať a priniesť ľuďom okolo
seba. Nehanbime sa za to, ani sa nebojme. Pri rešpektovaní
Božích zákonov a ľudských opatrení máme ohromnú nádej na
úspešné zavŕšenie našich snažení. Po každom Veľkom piatku
prichádza veľkonočné ráno. V tom sa dejiny opakujú, tie
všeobecné aj tie naše osobné.

Prajem nám všetkým, aby sme nestrácali nádej, ale šírili
okolo seba vieru i chuť do života. Veď mame možnosť čerpať
silu zo vzkrieseného Krista. Nech nám On pomáha svojou
milosťou.

Anton Oparty

Už o niekoľko dní, okolo sviatku
Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých,
začneme obchádzať cintoríny a hroby svo-
jich blízkych, príbuzných či známych.
K hrobom alebo teda k náhrobným kame-
ňom poväčšine neprichádzame s prázd-
nymi rukami. Áno, prinesieme sviečku,
pri ktorej venujeme našim zosnulým ti-
chú modlitbu. Rovnako sa nám žiada
miesto odpočinku našich príbuzných nie-
čím skrášliť.

Ak sa prejdeme po cintorínoch juž-
nejšie od Oravy, poväčšine nájdeme na
náhrobných doskách živé kvety, ako sú
chryzantémy, vresy či iné druhy. V Les-
nej, okrem nevýhod akým je napr. deficit

plynofikácie či železničnej dopravy, má-
vame „na Dušičky“ aj pomerne väčšie
množstvo mrazov alebo snehových zrá-
žok. Preto sa ľudia snažia na hroby prí-
buzných priniesť trvácnejšie kvetinové
ozdoby. V minulosti to boli vence z ihlič-
nanov, dozdobené nie vždy dostupnými
umelými kvetmi, ktoré sa používali aj
niekoľko rokov. Výnimkou neboli ani su-
šené kvety, či ozdoby zo šišiek a pod.
Príprave takýchto vencov bolo treba ve-
novať určitý čas a námahu alebo nie málo
korún.

Doba sa však postupne menila. Plas-
tové kvety začali byť čoraz viac dostup-
nejšie, v rôznych farbách aj druhoch. Rov-
nako smrekové, jedľové alebo borovico-
vé vence alebo ikebany začali postupne

nahrádzať ich umelohmotné napodobeni-
ny. A tak s postupom času sme ich začali
vnímať ako neodmysliteľnú súčasť tohto
obdobia, ba až nutnosť. A tak sa už niekoľ-
ko rokov naše cintoríny zapĺňajú neuveri-
teľným množstvom často lacných a gýčo-
vých ozdôb. Presne tak, niekedy ich tam
nesieme aj kvôli tomu, aby nás niekto
neohovoril alebo ešte niečo pridáme, aby
sme toho náhodou nemali menej ako na
susednom hrobe.

Po takomto jesennom zapĺňaní cinto-
rínov sa na jar začnú zapĺňať kontajnery
už s nepoužiteľným odpadom. Sú to sa-
mozrejme tony, ktoré končia buď na sklád-
kach alebo v spaľovniach. Má toto zmy-

sel? Alebo radšej otázka „Akú to má hod-
notu?“ Lacné veci majú malú hodnotu.
Samotná myšlienka ozdobovania hrobov
zosnulých mala v minulosti možno iný
rozmer. Keď budeme uvažovať, že ľudia
pri práci s vencom mysleli na svojich zo-
snulých príbuzných, museli tomu veno-
vať určitý čas, tak môžeme povedať, že aj
to malo určitý duchovný rozmer... a ve-
niec sa od jari začal samorecyklovať.

Možno teda stojí za zváženie, či ide-
me naďalej a bez ohľadu na životné prostre-
die zahlcovať na niekoľko dní cintorín plas-
tovými gýčmi alebo sa začneme vracať
k prírodným materiálom... A možno by
stačila len sviečka s úprimnou modlitbou.

Jozef Rošťák

Bezradnosť alebo zmysel Na „dušičky“ pamätajme nielen
na zosnulých, ale aj na generácie,
čo prídu po nás...
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Očami starostu

Vážení čitatelia, vychádza ďalšie
vydanie Lesnianskych novín a tak
mi dovoľte
pár vetami
zhrnúť aktuál-
ne dianie v na-
šej obci.

C e l k o v á
p a n d é m i a
C OV I D - 1 9
a neustály boj
s rôznymi ob-
medzeniami
nikomu z nás v posledných časoch
nepridáva na sile či vnútornej poho-
de. Napriek tomu je viac ako inoke-
dy potrebné celú situáciu vnímať po-
zitívne a s nádejou, že sa opäť po-
stupne dostaneme do bežného živo-
ta. Aj my sa preto usilujeme v tejto
zložitej situácii stále vrámci mož-
ností napredovať a realizovať postup-
ne stanovené ciele a plánované akti-
vity.

Ako prvej by som sa rád venoval
téme sály v kultúrnom dome.
V predchádzajúcom vydaní novín
som Vás podrobne informoval o prá-
cach, ktoré boli vykonané. Dnes už
môžem s radosťou konštatovať, že
i napriek komplikovanej situácii sa
nám túto náročnú rekonštrukciu po-
darilo dokončiť. Po 40 rokoch tak
prešla prvou rozsiahlou rekonštruk-
ciou a kapacita miest na sedenie sa
zvýšila o 50 ľudí. V súčasnosti sa

podľa možností pripravuje úprava át-
ria vo vnútri medzi budovami. Túto
chceme využívať na vonkajšie státie
či ako herné miesto pre deti počas
osláv a svadieb.

Ako druhej sa budem venovať
téme rekonštrukcie nášho zdravot-

ného strediska. V marci tohto roku
sme úspešne podali na Stredosloven-
skú distribučnú spoločnosť (SSD) žia-
dosť o prekládku stĺpu elektrického
vedenia, ktoré zasahuje do prístavby
nášho zdravotného strediska. Tento
proces začal ešte dlho predtým, keď
sme na základe podmienok SSD pri-
pravili projekt a stavebné povolenie.
Napriek našej snahe a neustálemu
dopytovaniu sa odovzdanie stavenis-
ka uskutočnilo až 08.10.2020. Pra-
cujeme intenzívne na tom, aby sa
práce začali realizovať čo najskôr
a aby táto nepríjemná skutočnosť už
ďalej neovplyvňovala realizáciu sta-
vebných prác na zdravotnom stredis-
ku. Už teraz sa nám však dokončenie
prác na zdravotnom stredisku opäť
posúva. Nedá sa totiž dokončiť prí-
stavba, osadiť výťah, sfunkčniť scho-
disko, kúrenie, strecha a podobne.
Ostatná časť rekonštrukcie napredu-
je, aktuálne sú dokončované pod-
strešné priestory a spúšťame aspoň
spodnú vetvu vykurovania, ktoré bolo
kompletne nanovo natiahnuté, vytvo-
rený pevný betónový zásobník peliet
a akumulačná nádoba na teplú vodu.
Stavebné práce prebiehajú v priesto-
roch gynekológie a všeobecnej le-
kárky, kde pribudne WC pre imobil-
ných pacientov. Vzhľadom k veku
budovy obnovujeme aj rozvody vody
a kanalizácie. Elektroinštalácia bude
obnovená a nanovo natiahnutá podľa

platných noriem. Uvedomujeme si,
že rekonštrukcia prebieha za prevádz-
ky a obmedzenia pociťujú nie len pa-
cienti ale najmä lekári. Týmto chcem
naším skvelým lekárom pani MUDr.
Jatyelovej spolu s pani sestričkou
a pánovi MUDr. Rechtoríkovi spolu

s pani sestričkou poďakovať za strpe-
nie a ústretovosť. Rovnako ďakujem
aj všetkým pacientom, verím, že sa
po tomto ťažkom období budú v zdra-
votnom stredisku cítiť oveľa lepšie.

Boj s byrokraciou pokračuje aj
pri plánovanom novom Zbernom
dvore Oravská Lesná. Po ročnom
meškaní sme dostali správu z kon-
troly a chceme postupne začať s rea-
lizáciou hlavných aktivít. Vzhľadom
ku klimatickým podmienkam plánu-
jeme vybudovať spevnenú plochu,
oplotenie a mostovú váhu v areáli
družstva až v budúcom roku. Medzi-
časom chceme postupne pristúpiť
k dodávkam jednotlivých strojných
zariadení (vlečka, kontajnery, auto
a pod.), ktoré nám, veríme, pomôžu

v z h ľ a d o m
k množiacemu
sa odpadu pri
zlepšení separá-
cie v našej obci.

D e t i č k y
v materskej
škôlke majú
vďaka finančnej
podpore Úradu
vlády SR opäť
viac možností
na pohyb a hra-
nie sa za našou
materskou škôl-
kou. Na novom
detskom ihris-
ku pribudla ve-
ža so šmýkač-
kou, prevažo-
vacia hojdačka,
hojdačka a pru-
žinová hojdač-
ka. O bezpeč-

nosť našich detí sa stará dopadová
plocha v okolí hracích prvkov. Žiaľ
stalo sa, či už úmyselne alebo neú-
myselne, že sa na druhom ihrisku
zničilo ložisko na kolotoči a kolotoč
je potrebné opraviť. Je to škoda
a preto chcem poprosiť všetkých náv-

števníkov, aby k prvkom na ihrisku
pristupovali zodpovednejšie a zby-
točne ich neničili, chcú slúžiť aj iným
deťom. Ak sa totiž bude situácia opa-
kovať, budeme nútení ihrisko oplo-
tiť. Ďakujeme za pochopenie.

Ako iste viete náš Dobrovoľný
hasičský zbor obce dostal tento rok
z rúk ministerky vnútra ďalšiu posilu
do rodiny hasičskej techniky a to Ive-
co Daily. Naše priestory hasičskej
zbrojnice však nie sú dostatočne veľ-
ké nato, aby sa tam dalo zaparkovať
aj toto auto. Preto sme sa po vzájom-
ných úvahách a zvažovaní rozhodli,
že bude najvhodnejšie vybudovať pre
Iveco garáž. Táto bola osadená ved-
ľa budovy základnej školy. Týmto vy-
užijeme jej blízkosť pri budove ha-
sičskej zbrojnice, technika bude pod-
ľa možností blízko seba a pri zása-
hoch budú mať hasiči vizuálny kon-
takt. Som veľmi rád a chcel by som
aktívnym členom nášho DHZo
úprimne poďakovať a vyzdvihnúť ich
zápal a zanietenie, nakoľko sa im po-
darilo stavebné práce realizovať svoj-
pomocne, kvalitne a najmä v rámci
svojho voľného času. Túto pomoc si
naša obec veľmi váži.

ROEP – rád by som sa dotkol aj
témy ukončenia dlhoročného zápasu
s vytvorením registra obnovenej evi-
dencie pozemkov v našej obci. Po
náročnej práci sa nám na úrovni obce
podarilo spracovať všetky podané
návrhy od jednotlivých navrhovate-
ľov. Celý zoznam spolu s množstvom
doručeniek a vylustrovaných okru-
hov potencionálnych dedičov sme
odovzdali na Okresný úrad v Ná-
mestove, odbor pozemkový a lesný.
Návrhy, na základe ktorých už bolo
vydané zo strany okresného úradu
rozhodnutie, ktorým nadobudli vlast-
nícke právo jednotliví navrhovatelia
vcelku alebo v podieloch (záviselo
to vždy len od toho, či ostatní spolu-
podielnici alebo navrhovatelia poda-
li v časti návrhu námietky). Za ne-
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAznámych zomrelých podielnikov dá-
val stanovisko Slovenský pozemko-
vý fond. Stalo sa, že v približne 80%
návrhov bolo rozhodnutie vydané
a zapísané aj v katastri nehnuteľnos-
tí. Zvyšná časť návrhov „čakala“ na
vydanie rozhodnutia okresným úra-
dom. Z nám neznámych dôvodov sa
však pohľad Slovenského pozemko-
vého fondu (SPF) na usporiadanie
vlastníckych vzťahov po neznámych
vlastníkoch zmenil. V zostávajúcej
časti návrhov sa totiž na úrovni ve-
denia v Bratislave dohodli, že nebu-
dú dávať súhlas s návrhmi jednotli-
vých navrhovateľov za neznámych
vlastníkov bez toho, aby im predlo-
žili originálnu kúpnu č darovaciu
zmluvu, ktorú bolo v tom čase po-
trebné registrovať aj na úrade štátne-
ho notárstva. Jednoducho povedané,
zmenili podmienky počas zápasu.
Rozhodli sme sa spolu s pánom sta-
rostom z Oravskej Polhory, kde majú
obdobný problém osobne navštíviť
Ministerstvo pôdohospodárstva, kto-
rý SPF riadi. Žiaľ, napriek tomu, že
našu situáciu chápali, pomôcť nám
údajne nevedia. A tak nám zrejme
ostáva už len možnosť protestu resp.
spísania petície, kde by sa v rovna-
kej veci, teda v prípadoch ešte nevy-
daných rozhodnutí malo pristupovať
rovnako ako v prípadoch už vyda-
ných rozhodnutí, kedy SPF postačo-
val súhlas Komisie ROEP v Orav-
skej Lesnej a fakt, že potencionálny
dedičia návrhy nerozporovali
prostredníctvom námietok. Situácia
je o to vážnejšia, že zo strany obce
už ROEP ovplyvňovať nevieme na-
koľko sa celá dokumentácia odstúpi-
la na okresný úrad, ktorému SPF rov-
nako zviazal ruky svojím „novým“
stanoviskom resp. pohľadom na rov-
nakú vec, ktorá nesmierne ubližuje
všetkým poctivým ľuďom čakajúcim
na svoje pozemky.

Otvorenie územného plánu, ako
sa zvykne nazývať proces prehodno-
covania aktuálnosti a funkčnosti plat-
ného územného plánu našej obce sa
začne v najbližších dňoch. Začiatok
bol plánovaný už skôr avšak z dôvo-
du nepriaznivej situácie s koronaví-
rusom sme boli nútení zrušiť pláno-
vané stretnutia. Pre lepšiu informo-
vanosť obyvateľov by som rád uvie-
dol, že rozšírenie územného plánu
sa bude dotýkať len lokalít určených
na výstavbu rodinných domov pre
našich obyvateľov, ktorí chcú v na-
šej obci bývať a mať tu rodiny. Re-
kreačné plochy sa touto zmenou ne-
budú rozširovať. Všetky návrhy na
doplnenie lokalít na výstavbu rodin-
ných domov prerokujeme a celkový
návrh bude vyvesený na úradnej ta-
buli našej obce.

Marek Majdiš
starosta obce

OZ schvaľuje
Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi:
1/ Miroslav KOLENČÍK, trvale bytom
029 57 Oravská Lesná č.440, 2/ Jozef
FEDOR a manž. Emília FEDOROVÁ,
obaja trvale bytom 029 57 Oravská Les-
ná 856, 3/ Martin FEDOR a manž. Mgr.
Iveta FEDOROVÁ, obaja trvale bytom
029 57 Oravská Lesná č.856, a kupujú-
cim obcou Oravská Lesná, 029 57 Orav-
ská Lesná č.291, IČO: 00314722, za-
stúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce, ktorej predme-
tom je kúpa novovytvoreného pozem-
ku: parcelu registra „C“ KN č.8371/5-
ostatná plocha o výmere 68 m2, vytvo-
rená z KN „E“ parcely č.8371-ostatná
plocha o výmere 68 m2, zapísaná vo
výpise z katastra nehnuteľností LV
č.3686 k. ú. Oravská Lesná, obec Orav-
ská Lesná, okres Námestovo, pod B 1
na meno predávajúceho v 1/1-ine od
predávajúceho v 1.rade; novovytvore-
ného pozemku: parcelu registra „C“ KN
č.8373/5-zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 7 m2, vytvorená z KN „C“
parcely č. 8373/1-zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 602 m2, zapísaná
vo výpise z katastra nehnuteľností LV
č.587 k. ú. Oravská Lesná, obec Orav-
ská Lesná, okres Námestovo, pod B 3
na meno predávajúceho v 1/1-ine od
predávajúceho v 1.rade; novovytvore-
ného pozemku: parcelu registra C“ KN
č.8700/130-zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 63 m2, vytvorená z KN
„C“ parcely č.8700/4-zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 474, zapísaná vo
výpise z katastra nehnuteľností LV č.642
k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, pod B 1 na mená
predávajúcich v 2/rade v 1/1-ine od pre-
dávajúcich v 2.rade; novovytvoreného
pozemku: parcelu registra „C“ KN
č.8700/128-trvalý trávny porast o vý-
mere 46 m2, vytvorený z KN „E“ par-
cely č.8301/2-zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 596 m2, zapísaný vo
výpise z katastra nehnuteľností LV
č.3680 k. ú. Oravská Lesná, obec Orav-
ská Lesná, okres Námestovo, pod B 1
na mená predávajúcich v 2/ rade v 1/1-
ine od predávajúcich v 2.rade; pozem-
ku parcelu registra „C“ KN č.8700/127-
trvalý trávny porast o výmere 69 m2,
zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľ-
ností LV č.5194 k. ú. Oravská Lesná,
obec Oravská Lesná, okres Námesto-
vo, pod B 3 na mená predávajúcich v 3/
rade v 24/28-inách od predávajúcich
v 2.rade; všetky novovytvorené parce-
ly vytvorené na základe Geometrické-
ho plánu č.132/2018 zo dňa 09.05.2018,
úradne overeného dňa 25.06.2018, pod
č.450/2018 vyhotoviteľa Brandys, s.r.o.
ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Ná-
mestovo, IČO:36 431 281 v prospech
kupujúceho.
B) Kúpna cena bola obecným zastupi-
teľstvom určená vo výške 1,-Euro, slo-
vom jedno euro, každému z predávajú-
cich, ktorá kúpna cena bude vyplatená
kupujúcim predávajúcemu Miroslavo-
vi Kolenčíkovi vo výške 1,- Euro, pre-
dávajúcim Jozefovi Fedorovi a Emílii
Fedorovej vo výške 1,- Euro, predáva-
júcim Martinovi Fedorovi a Ivete Fe-
dorovej vo výške 1- Euro, a to pri pod-

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29. 05. 2020

pise tejto zmluvy. Kúpna cena predsta-
vuje spolu sumu 3,- Eurá. 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
A) Kúpnu zmluvu medzi predávajúci-
mi: 1/ Gabriela Habľáková, bytom Orav-
ská Lesná č. 844, 029 57 Oravská Les-
ná, 2/ Štefánia Kojdová, bytom Orav-
ská Lesná č. 455, 029 57 Oravská Les-
ná, 3/ Mgr. Lenka Slepiaková Kolenčí-
ková, bytom Zákamenné č. 1043, 029
56 Zákamenné, 4/ Ing. Marta Balková,
bytom Zákamenné č. 166, 029 56 Zá-
kamenné, štátna 5/ Ján Briš, Oravská
Lesná č. 350, 029 57 Oravská Lesná, 6/
Manželia Juraj Majdiš, rod. Majdiš,
a Andrea Majdišová, obaja bytom Bri-
šovka 785, 029 57 Oravská Lesná, 7/
Anton Brachňák, bytom Oravská Les-
ná č. 388, 029 57 Oravská Lesná, 8/
bytom Oravská Lesná č. 413, 029 57
Oravská Lesná, 9/ Štefánia Kolenčíko-
vá, bytom Oravská Lesná č. 346, 029
57 Oravská Lesná, 10/ Michal Dendis,
bytom Mrzáčka 834, 029 57 Oravská
Lesná, 11/ Jozef Fajčák, bytom Orav-
ská Lesná č. 391, 029 57 Oravská Les-
ná, 12/ Václav Briš, bytom Oravská
Lesná č. 865, 029 57 Oravská Lesná,
13/ Peter Vrábeľ, bytom Oravská Lesná
č. 381, 029 57 Oravská Lesná, a kupu-
júcim obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,
zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce, ktorej predme-
tom je kúpa novovytvoreného pozem-
ku: pozemok registra „C“ KN parc. č.
7880/2, orná pôda o výmere 144 m2,
k.ú obec Oravská Lesná, ktorý bol vy-
tvorený geometrickým plánom č. 296/
2015 zo dňa 25.11.2015 úradne overe-
ným Okresným úradom Námestovo,
katastrálnym odborom dňa 26.02.2016
pod číslom 1034/2015 v spoluvlastníc-
kom podiele 1/1 vyplývajúceho z LV č.
1453 k.ú a obec Oravská Lesná od pre-
dávajúceho v 1 rade, novovytvorený
pozemok registra „C“ KN parc. č. 7876/
2, orná pôda o výmere 120 m2, k.ú
a obec Oravská Lesná, ktorý bol vytvo-
rený geometrickým plánom č. 296/2015
zo dňa 25.11.2015 úradne overeným
Okresným úradom Námestovo, ka-
tastrálnym odborom dňa 26.02.2016
pod číslom 1034/2015 v spoluvlastníc-
kom podiele 1/1 vyplývajúceho z LV č.
2811 k.ú obec Oravská Lesná od predá-
vajúceho v 2 rade, novovytvorený po-
zemok registra „C“ KN parc. č. 7874/
41, trvalý trávny porast o výmere 39
m2, k.ú obec Oravská Lesná, novovy-
tvorený pozemok registra „C“ KN parc.
č. 7874/42, trvalý trávny porast o vý-
mere 98 m2, k.ú obec Oravská Lesná
a novovytvorený pozemok registra „C“
KN parc. č. 7874/43, trvalý trávny po-
rast o výmere 23 m2, k.ú obec Oravská
Lesná, ktoré boli vytvorené geometric-
kým plánom č. 296/2015 zo dňa
25.11.2015, úradne overeným Okres-
ným úradom Námestovo, katastrálnym
odborom dňa 26.02.2016 pod číslom
1034/2015 v spoluvlastníckom podiele

1/1 vyplývajúceho z LV č. 2177 k.ú
a obec Oravská Lesná od predávajúce-
ho v 3 rade, novovytvorený pozemok
registra „C“ KN parc. č. 7872/2, lesný
pozemok o výmere 41 m2, k.ú obec
Oravská Lesná, novovytvorený poze-
mok registra „C“ KN parc. č. 7870/2,
lesný pozemok o výmere 34 m2, k.ú
obec Oravská Lesná a novovytvorený
pozemok registra „C“ KN parc. č. 7869/
2, lesný pozemok o výmere 108 m2,
k.ú obec Oravská Lesná, ktoré boli vy-
tvorené geometrickým plánom č. 296/
2015 zo dňa 25.11.2015 úradne overe-
ným Okresným úradom Námestovo,
katastrálnym odborom dňa 26.02.2016
pod číslom 1034/2015 v spoluvlastníc-
kom podiele 1/1 vyplývajúceho z LV č.
2849 k.ú obec Oravská Lesná od pre-
dávajúceho v 4 rade, novovytvorený
pozemok registra „C“ KN parc. č.7824/
3, trvalý trávny porast o výmere 4 m2,
k.ú obec Oravská Lesná a novovytvo-
rený pozemok registra „C“ KN parc.
č.7824/4, trvalý trávny porast o výmere
2 m2, k.ú obec Oravská Lesná, ktoré
boli vytvorené geometrickým plánom
č. 296/2015 zo dňa 25.11.2015 úradne
overeným Okresným úradom Námes-
tovo, katastrálnym odborom dňa
26.02.2016 pod číslom 1034/2015
v spoluvlastníckom podiele 1/1 vyplý-
vajúceho z LV č. 2495 k.ú obec Orav-
ská Lesná od predávajúceho v 5 rade,
novovytvorený pozemok registra „C“
KN parc. č. 7874/40, trvalý trávny po-
rast o výmere 208 m2, k.ú a obec Orav-
ská Lesná, ktorý bol vytvorený geo-
metrickým plánom č. 296/2015 zo dňa
25.11.2015 úradne overeným Okresným
úradom Námestovo, katastrálnym od-
borom dňa 26.02.2016 pod číslom 1034/
2015, v spoluvlastníckom podiele 1/1
vyplývajúceho z LV č. 2332 k.ú a obec
Oravská Lesná, novovytvorený poze-
mok registra „C“ KN parc. č. 7874/38,
trvalý trávny porast o výmere 86 m2,
k.ú a obec Oravská Lesná a novovytvo-
rený pozemok registra „C“ KN parc. č.
7874/39, trvalý trávny porast o výmere
20 m2, k.ú obec Oravská Lesná, ktorý
bol vytvorený geometrickým plánom
č. 296/2015 zo dňa 25.11.2015 úradne
overeným Okresným úradom Námes-
tovo, katastrálnym odborom dňa
26.02.2016 pod číslom 1034/2015
v spoluvlastníckom podiele 1/1 vyplý-
vajúceho z LV č. 2060 k.ú obec Orav-
ská Lesná od predávajúcich v 6 rade,
novovytvorený pozemok registra „C“
KN parc. č. 7874/33, trvalý trávny po-
rast o výmere 156 m2, k.ú a obec Orav-
ská Lesná, ktorý bol vytvorený geo-
metrickým plánom č. 296/2015 zo dňa
25.11.2015 úradne overeným Okresným
úradom Námestovo, katastrálnym od-
borom dňa 26.02.2016 pod číslom 1034/
2015 v spoluvlastníckom podiele 1/1
vyplývajúceho z LV č. 3638 k.ú a obec
Oravská Lesná od predávajúceho v 7
rade, novovytvorený pozemok registra
„C“ KN parc. č. 7874/31, trvalý trávny
porast o výmere 214 m2, k.ú a obec
Oravská Lesná, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 296/2015 zo
dňa 25.11.2015 úradne overeným
Okresným úradom Námestovo, ka-
tastrálnym odborom dňa 26.02.2016
pod číslom 1034/2015 v spoluvlastníc-
kom podiele 1/1 vyplývajúceho z LV č.
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3635 k.ú obec Oravská Lesná od pre-
dávajúceho v 8 rade, novovytvorený
pozemok registra „C“ KN parc. č. 7874/
29, trvalý trávny porast o výmere 77
m2, k.ú a obec Oravská Lesná, novo-
vytvorený pozemok registra „C“ KN
parc. č. 7874/30, trvalý trávny porast o
výmere 26 m2, k.ú a obec Oravská Les-
ná, novovytvorený pozemok registra
„C“ KN parc. č. 7874/37, ostatná plo-
cha o výmere 25 m2, k.ú a obec Orav-
ská Lesná, ktoré boli vytvorené geo-
metrickým plánom č. 296/2015 zo dňa
25.11.2015 úradne overeným Okresným
úradom Námestovo, katastrálnym od-
borom dňa 26.02.2016 pod číslom 1034/
2015 v spoluvlastníckom podiele 1/1
vyplývajúceho z LV č. 3626 k.ú a obec
Oravská Lesná od predávajúcich v 9
rade, novovytvorený pozemok registra
„C“ KN parc. č. 7874/26, trvalý trávny
porast o výmere 67 m2, k.ú a obec
Oravská Lesná a novovytvorený poze-
mok registra „C“ KN parc. č. 7874/28,
trvalý trávny porast o výmere 33 m2,
k.ú obec Oravská Lesná, ktoré boli vy-
tvorené geometrickým plánom č. 296/
2015 zo dňa 25.11.2015 úradne overe-
ným Okresným úradom Námestovo,
katastrálnym odborom dňa 26.02.2016
pod číslom 1034/2015 v spoluvlastníc-
kom podiele 1/1 vyplývajúceho z LV č.
955 k.ú a obec Oravská Lesná od pre-
dávajúceho v 10 rade, novovytvorený
pozemok registra „C“ KN parc. č. 7874/
25, trvalý trávny porast o výmere 180
m2, k.ú a obec Oravská Lesná, ktorý
bol vytvorený geometrickým plánom
č. 296/2015 zo dňa 25.11.2015 úradne
overeným Okresným úradom Námesto-
vo, katastrálnym odborom dňa 26.02.
2016 pod číslom 1034/2015 v spolu-
vlastníckom podiele 1/1 vyplývajúce-
ho z LV č. 3661 k.ú obec Oravská Les-
ná od predúvajúceho v 11 rade, novo-
vytvorený pozemok registra „C“ KN
parc. č. 7874/34, trvalý trávny porast
o výmere 38 m2, k.ú obec Oravská Les-
ná, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 296/2015 zo dňa 25.11.2015
úradne overeným Okresným úradom
Námestovo, katastrálnym odborom dňa
26.02.2016 pod číslom 1034/2015 v spo-
luvlastníckom podiele 1/1 vyplýva-
júceho z LV č. 3661 k.ú obec Oravská
Lesná od predúvajúceho v 12 rade, no-
vovytvorený pozemok registra „C“ KN
parc. č. 7874/35, trvalý trávny porast
o výmere 48 m2, k.ú obec Oravská Les-
ná, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 296/2015 zo dňa 25.11.2015
úradne overeným Okresným úradom
Námestovo, katastrálnym odborom dňa
26.02.2016 pod číslom 1034/2015
v spoluvlastníckom podiele 1/1 vyplý-
vajúceho z LV č. 3661 k.ú obec Orav-
ská Lesná od predúvajúceho v 13 rade.
B) Kúpna cena bola obecným zastupi-
teľstvom určená vo výške 1,- Euro, slo-
vom jedno euro, každému z predávajú-
cich, kúpna cena bude vyplatená kupu-
júcim predávajúcej Gabriele Habľáko-
vej vo výške 1,- Euro, predávajúcej Šte-
fánii Kojdovej vo výške 1,- Euro, pre-
dávajúcej Mgr. Lenke Slepiakovej
Kolenčíkovej vo výške 1- Euro, predá-
vajúcej Ing. Marte Balkovej vo výške

1,- Euro, predávajúcemu Jánovi Brišo-
vi vo výške 1,- Euro, predávajúcim Ju-
rajovi Majdišovi a Andrey Majdišovej
vo výške 1,- Euro, predávajúcemu An-
tonovi Brachňákovi vo výške 1,- Euro,
predávajúcej Anne Krivulčíkovej vo
výške 1,- Euro, predávajúcej Štefánii
Kolenčíkovej vo výške 1,- Eur, predá-
vajúcemu Michalovi Dendisovi vo výš-
ke 1,- Euro, predávajúcemu Jozefovi
Fajčákovi vo výške 1,- Euro, predáva-
júcemu Václavovi Brišovi vo výške 1,-
Euro, predávajúcemu Petrovi Vrábeľo-
vi vo výške 1,- Euro a to do 10 (slo-
vom: desať) dní odo dňa povolenia vkla-
du vlastníckeho práva k Vlastníctvu
príslušným Okresným úradom v pro-
spech kupujúceho. Kúpna cena pred-
stavuje spolu sumu 13,- Eur.
C) Správny poplatok 66 € za návrh na
vklad do katastra, uhradí obec Oravská
Lesná ako kupujúci.
OZ schvaľuje
A)zriadenie likvidačnej komisie v zlo-

žení pp. Mgr. Dominik Dendis, pred-
seda, pp. Silvia Srogoňová, pp. Mar-
tin Podstavek členovia

B)termín na podanie návrhu na likvi-
dáciu vyradeného majetku obce do
30. 06. 2020 aj s uvedením spôsobu
likvidácie.

OZ schvaľuje
na základe § 14 odst. 1 zák. č. 369/
1990 Z.z. o obecnom zriadení:
obecnú radu a určuje za jej členov: pp.
Jozef Rošťák, pp. Ing. Augustín Viater,
pp. Ing. Miroslav Kolenčík, pp. Jozef
Brňák
OZ schvaľuje
s účinnosťou od 01. 06. 2020 v zmysle
ustanovenia §4 ods. 2, Zákona č. 253/
1994 Z.z. o právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov obcí a primá-
torov miest upravuje mieru zvýšenia
platu starostu z 35% na 20%.
OZ schvaľuje
A)ruší U z n e s e n i e číslo 21/2019 zo

dňa 1. 3. 2019 bod b/
B)s účinnosťou od 01. 06. 2020 upra-

vuje mieru zvýšenia odmeny kon-
trolóra z 20% na 10% mesačne.

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:
a) predĺženie doby nájomnej zmluvy

obecného bytu medzi Obcou Orav-
ská Lesná a nájomníkom Ľudmilou
Náčinovou, v nájomnom byte č. 8,
bytového domu so súpisným číslom
1094 o 3 roky.

b) predĺženie doby nájomnej zmluvy
obecného bytu medzi Obcou Orav-
ská Lesná a nájomníkom Margitou
Srogoňovou, v nájomnom byte č. 6,
bytového domu so súpisným číslom
1094 o 3 roky.

OZ schvaľuje:
nájomnú zmluvu obecného bytu v ná-
jomnom byte č. 13, bytového domu so
súp. č. 1094 medzi Obcou Oravská Les-
ná a nájomníkmi Beátou Pojezdalovou
a Lukášom Mikušom

OZ schvaľuje
nájomnú zmluvu medzi obcou Oravská
Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291,
IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Ma-

rekom Majdišom, PhD., starostom obce
a Ing. Michalom Beloritom, bytom
Oravská Lesná 917, 029 57 Oravská
Lesná na prenájom nebytových priesto-

rov v kultúrnom dome v Oravskej Les-
nej za účelom skúšobne pre hudobnú
kapelu s výškou nájmu vo výške 20 €/
m2 prenajatej plochy a 10 € za využí-
vanie společných priestorov na dobu
určitú od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
s platnosťou nájmu polročne vopred.
OZ schvaľuje
zámer zriadiť občianske združenie
v budove so súp. číslom 300, nachá-
dzajúcej sa v k. ú. Oravská Lesná za
účelom prevádzky služieb sociálneho
charakteru.
OZ žiada
starostu obce o urýchlené obsadenie
funkcie prednostu obecného úradu,
z toho dôvodu, aby nebola funkčnosť
obecného úradu oslabená
OZ žiada
opätovne starostu obce, aby bezpod-
mienečne a urýchlene obmedzil zamest-
návanie svojich blízkych rodinných prí-
slušníkov pre obec.
OZ schvaľuje
zmenu zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva s účinnosťou
od 1. 6. 2020 a to nasledovne:
1. v § 4, ods. 2 sa vypúšťajú slová „70,00

EUR“ a vkladajú sa nové slová
„35,00 EUR“ a v § 4, ods.3 sa vy-
púšťajú slová „35,00 EUR“ a vkla-
dajú sa nové slová „20,00 EUR“

2. v § 4, za ods. 3 vložiť ods. 4. v tomto
znení: „za účasť poslancom na za-
sadnutí v obecnej rade patrí poslan-
covi odmena vo výške 10,00 EUR
za každú začatú hodinu na základe
prezenčnej listiny a zápisnice“. Na-
sledujúce odseky sa prečíslujú podľa
poradia

3. ruší § 6 v celom znení
4. v § 8, ods. 5 sa za slová „bez odme-

ny“, vkladajú slová „alebo určitej
časti odmeny vyjadrenej percentuál-
ne alebo zlomkovo“.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20. 07. 2020

OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2020
OZ schvaľuje
Podanie žiadosti o predĺženie splatnos-
ti úveru na telocvičňu do 30. 6. 2021
OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 6 na rok 2020 vyko-
nanú rozpočtovým opatrením podľa §
14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004
Z. z., konkrétne povolený presun me-
dzi položkami a navýšenie príjmov
a výdavkov.
OZ schvaľuje
čerpanie preklenovacieho úveru vo výš-
ke 70 000 € na zabezpečenie financo-
vania realizácie schváleného projektu
„Komplexná ochrana a rozvoj prírod-
ného a kultúrneho dedičstva priamo
v PL-SK pohraničí“, Kód projektu:
PLSK.01.01.00-SK-0155/17-00.
OZ schvaľuje
1. Záverečný účet obce Oravská Lesná

za rok 2019 a celoročné hospodáre-
nie bez výhrad

2. Plnenie programového rozpočtu bez
výhrad

OZ schvaľuje
úpravu poplatkov za prenájom zrekon-
štruovaných priestorov kultúrneho
domu s účinnosťou od 19. 6. 2020
OZ ruší
uznesenie číslo 65/2016, zo dňa 4. 11.
2016
OZ schvaľuje
oprávnenie starostovi obce prijímať
zmenu rozpočtu obce v nasledovných
prípadoch:
1. Presun rozpočtových prostriedkov

v rámci schváleného rozpočtu, pri-
čom sa nemenia bežné príjmy a bežné
výdavky do výšky 2500 € za mesiac.

2. Zvyšovať výdavky do výšky príjmov
2500 € za mesiac starostovi obce
prijímať zmenu rozpočtu obce:

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19. 06. 2020

OZ schvaľuje
1. Zámennú zmluvu z dôvodu hodného

osobitného zreteľa medzi Obcou
Oravská Lesná, 029 57 Oravská Les-
ná č.291, IČO: 00314722 ako prvý
vymieňajúci a Gabrielou Habľáko-
vou, bytom 029 57 Oravská Lesná č.
s. 844, ako druhý vymieňajúci, kto-
rej predmetom je zámena pozemkov
prvého vymieňajúceho zapísaných na
LV č. 905 katastrálne územie Orav-
ská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, a to pozemkov re-
gistra „C“ KN parcelné číslo 9700/
256-trvalý trávny porast o výmere
829 m2, parcelné číslo 9700/257-tr-
valý trávny porast o výmere 44 m2,
parcelné číslo 9700/258-zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 121 m2,
parcelné číslo 9700/260-ostatná plo-
cha o výmere 688 m2, parcelné číslo
9700/261-ostatná plocha o výmere
22 m2 pod B 1 na meno prvého vy-
mieňajúceho v 1/1-ine, za pozemky
druhého vymieňajúceho a to:

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku
registra KN „C“ parcelné číslo 9700/
377-ostatné plochy o výmere
1523m2, vytvorená geometrickým
plánom č.284/2019, zo dňa
18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef Bran-
dys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila
a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo,
IČO: 36431281, úradne overeného
dňa 06. 11. 2019, pod r. č. 939/2019
z pozemku registra KN „E“ parcelné

číslo.8124-orná pôda o výmere
2486m2, zapísaného v LV č.2855
k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na
meno predávajúcich v 1/1-ine,

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku
registra KN „C“ parcelné číslo 9700/
379-zastavaná plocha a nádvoria
o výmere 188m2, vytvorená geomet-
rickým plánom č.284/2019, zo dňa
18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef Bran-
dys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila
a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo,
IČO: 36431281, úradne overeného
dňa 06. 11. 2019, pod r. č. 939/2019
z pozemku registra KN „C“ parcelné
číslo.9700/17- zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 408m2, zapísa-
ného v LV č.1233 k. ú. Oravská Les-
ná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, pod B 1 na meno predáva-
júcich v 1/1-ine,

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku
registra KN „C“ parcelné číslo 9700/
381-trvalý trávny porast o výmere
157m2 a 1/1-inu novovytvoreného
pozemku registra KN „C“ parcelné
číslo 9700/382-trvalý trávny porast
o výmere 18m2, vytvorených geo-
metrickým plánom č.284/2019, zo
dňa 18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef
Brandys – firma Brandys s.r.o., ul.
Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 Ná-
mestovo, IČO: 36431281, úradne
overeného dňa 06. 11. 2019, pod r. č.
939/2019 z pozemku registra KN „C“
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parcelné číslo.9700/272- trvalý tráv-
ny porast o výmere 1717m2, zapísa-
ného v LV č.2257 k. ú. Oravská Les-
ná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, pod B 1 na meno predáva-
júcich v 1/1-ine.

2. Osobitný zreteľ: Zámena sa uskutoč-
ňuje za účelom vybudovania obec-

ného kompostoviska a miestnej prí-
stupovej komunikácie k pozemkom,
ktoré budú v budúcnosti zahrnuté do
územného plánu obce a využívané
na individuálnu bytovú výstavbu.

3. Poplatok za vyhotovenie geometric-
kého plánu a za vklad do katastra uhra-
dia vymieňajúci rovnakým dielom.

OZ ruší
uznesenie číslo 36/2020 zo dňa 19. 6.
2020
OZ schvaľuje
A/kúpnu zmluvu medzi predávajúcim

obcou Oravská Lesná, 029 57 Orav-
ská Lesná č. 291, IČO: 00314722,
zastúpená JUDr. Marekom Majdi-
šom, PhD., starostom obce a kupu-
júcimi: Anton Murín a Jozefína Mu-
rínová rod. Lomňančíková, obaja
bytom Bučina 845, 029 57 Oravská
Lesná, ktorej predmetom je kúpa
novovytvoreného pozemku: poze-
mok registra „C“ KN parc. č. 16240/
12, zastavaná plocha o výmere 73
m2, k.ú. obec Oravská Lesná, ktorý
bol vytvorený geometrickým plánom
č. 311/2017 zo dňa 30. 10. 2017 úrad-
ne overeným Okresným úradom Ná-
mestovo, katastrálnym odborom dňa
29. 11. 2017 pod číslom 1100/2017
v spoluvlastníckom podiele 1/1 vy-
plývajúceho z LV č. 905 k.ú. obec
Oravská Lesná.

B/ Kúpna cena bola obecným zastupi-
teľstvom určená vo výške 14,50 € za
m2, slovom štrnásť eur, päťdesiat cen-
tov za m2. Kúpna cena bude vypla-
tená kupujúcimi predávajúcemu obec
Oravská Lesná vo výške 1058,50 €
slovom jedentisícpäťdesiatosem eur,
päťdesiat centov.

C/ Osobitný zreteľ: pozemok je kupujú-
cimi dlhodobo využívaný ako dvor
a teda ho nie je možné ďalej využívať
pre plnenie úloh pre Obec Oravská
Lesná a ani ho ponúkať v rámci ve-
rejného ponukového konania rôznym
záujemcom a to z dôvodu rozporu
s účelom jeho dlhodobého užívania.

D/Správny poplatok 66 € za návrh na
vklad do katastra, uhradí predávajú-
ci Obec Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
l. Zámennú zmluvu z dôvodu hodného

osobitného zreteľa medzi Obcou
Oravská Lesná, 029 57 Oravská Les-
ná č.291, IČO: 00314722, zastúpená
JUDr. Marekom Majdišom, PhD.,
starostom obce „ako prvý vymieňa-
júci“ a Rudolfom KOLENČÍKOM,
bytom 029 57 Oravská Lesná, č.857,
„ako druhý vymieňajúci“, manžel-
kou Annou KOLENČÍKOVOU, by-
tom 029 57 Oravská Lesná, č.857
„ako tretí vymieňajúci“, ktorej pred-
metom je zámena novovytvoreného
pozemku registra „C“ KN parcelné
číslo 16868/2-ostatná plocha o vý-
mere 133 m2, vytvorená geometric-
kým plánom č.132/2018 zo dňa
09.05.2018, úradne overeného dňa
25.06.2018 pod r.č.450/2018 vyho-
toviteľa Brandys, s.r.o. ul. Cyrila
a Metoda 329/6, Námestovo,
IČO:36431281, vytvorenej z KN „C“
parcely č.16868-ostatná plocha
o výmere 297 m2, zapísanej v LV č.
905 katastrálne územie Oravská Les-
ná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, prvého vymieňajúceho

v 1/1-ine s druhým a tretím vymie-
ňajúcim, ktorí sú vlastníkmi novo-
vytvorených pozemkov registra „C“
KN parcelné číslo 8700/131-zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 9
m2, vytvorenej z KN „C“ parcely
č.8700/5-zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 454 m2, zapísanej v LV
č. 722 katastrálne územie Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, pod B 1 na mená druhé-
ho a tretieho vymieňajúceho v 1/1-
ine, parcelné číslo 8700/126-trvalý
trávnatý porast o výmere 95 m2, vy-
tvorený z KN „E“ parcely č.8300-
orná pôda o výmere 2496 m2, zapí-
saná v LV č. 5266 katastrálne úze-
mie Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na
meno druhého vymieňajúceho v 1/
1-ine, 2/28-ín parcely č.8700/129-
trvalý trávny porast o výmere 7 m2,
vytvorený z KN „E“ parcely č. 8302-
orná pôda o výmere 109 m2, zapísa-
nej v LV č. 3679 katastrálne územie
Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, pod B 4 na
meno druhého vymieňajúceho v 2/
28-inách, všetky vytvorené geomet-
rickým plánom č.132/2018 zo dňa
09.05.2018, úradne overeného dňa
25.06.2018 pod r.č.450/2018 vyho-
toviteľa Brandys, s.r.o. ul. Cyrila
a Metoda 329/6, Námestovo, IČO:
36431281, parcely č.8294/5-zastava-
ná plocha a nádvorie o výmere 220
m2, zapísaná v LV č. 5266 katastrál-
ne územie Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo,
na meno druhého vymieňajúceho
v 1/1-ine.

2. Osobitný zreteľ: Obec Oravská Les-
ná zámennou zmluvou získa pozem-
ky pod existujúcou prístupovou ko-
munikáciou (KN-C 8700/131 - 9 m2,
KN-C 8700/129 - 7 m2 -podiel 2/28,
KN-C8294/5 – 220 m2) aj pozemok
na predĺženie prístupovej komuni-
kácie v správe Obce Oravská Lesná
v miestnej časti Jasenovská (KN-C
8700129 – 109 m2) za pozemok
(KN-C 16868/2 - 133 m2), ktorý dl-
hodobo užíva Rudolf Kolenčík a An-
na Kolenčíková, obidvaja trvale by-
tom Oravská Lesná 857, 029 57.

3. Poplatok za vklad do katastra uhradí
prvý vymieňajúci Obec Oravská Les-
ná.

OZ schvaľuje
l. Zámennú zmluvu z dôvodu hodného

osobitného zreteľa medzi Obec Orav-
ská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
č.291, IČO: 00314722, zastúpená
JUDr. Marekom Majdišom, PhD.,
starostom obce „ako prvý vymieňa-
júci“ a Ladislav BRIŠ, bytom 029
57 Oravská Lesná, č.861, „ako dru-
hý vymieňajúci“, manželka Agneša
BRIŠOVÁ, bytom 029 57 Oravská
Lesná, č.861 „ako tretí vymieňajú-
ci“
Prvý vymieňajúci je vlastníkom po-

zemku registra „C“ KN parcelné čís-
lo 14190/5-zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 16 m2, zapísanej
v LV č. 905 katastrálne územie Orav-
ská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na meno
prvého vymieňajúceho v 1/1-ine.
Druhý a tretí vymieňajúci sú vlast-
níkmi novovytvoreného pozemku re-
gistra „C“ KN parcelné číslo 14182/
2-orná pôda o výmere 99 m2, vytvo-
reného geometrickým plánom č.230/
17 zo dňa 02.08.2017, vyhotoviteľa
BRANDYS, s.r.o. ul. Cyrila a Meto-
da 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:
36431281, úradne overeného dňa
30.10.2017 pod č.828/2017 z KN „E“
pozemku parcely č.14182-orná pôda
o výmere 309 m2, zapísaného v LV
č. 4471 katastrálne územie Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, pod B 1 na meno druhé-
ho a tretieho vymieňajúceho v 1/1-
ine,
Výmery vymieňajúcich sa pozemkov
nie sú zhodné, výmera pozemku
druhého a tretieho vymieňajúceho je
vyššia oproti výmere pozemku prvé-
ho vymieňajúceho. Podľa dohody
účastníkov vyplýva, že účastníci ne-
majú povinnosť si navzájom vyplá-
cať finančnú náhradu za rozdiel vo
výmerách vymieňaných nehnuteľ-
ností.

2. Osobitný zreteľ: Obec Oravská Les-
ná získa pozemok o výmere 99 m2
na rozšírenie prístupovej komuniká-
cie v správe Obce Oravská Lesná v
miestnej časti Pribišská, za pozemok
o výmere 16 m2, ktorý dlhodobo uží-
va Ladislav Briš a Agneša Brišová,
obidvaja trvale bytom Oravská Les-
ná 861, 029 57. Obec Oravská Lesná
touto zámenou usporiada prístupovú
komunikáciu podľa stavu jej reálne-
ho užívania a rozšírenia pre zvýše-
nie bezpečnosti dopravy a zlepšenie
prejazdnosti komunikácie.

3. Poplatok za vklad do katastra uhradí
prvý vymieňajúci Obec Oravská Les-
ná.

OZ schvaľuje
nájomnú zmluvu č. 1/2020 medzi
zmluvnými stranami Obcou Oravská
Lesná, 029 57 Oravská Lesná č.291,
IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Ma-
rekom Majdišom, PhD., starostom obce
a Lesnianskou vodárenskou spoločnos-
ťou, s.r.o., so sídlom Oravská Lesná č.
291, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 44
649 045, zastúpená Ing. Jaroslavom
Pajkošom, konateľom spoločnosti, za-
písaná v Obchodnom registri Okresné-
ho súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka čís-
lo: 50974/L, ktorej predmetom je ná-
jom majetku prenajímateľa - vodovod-
né zariadenie ,,Oravská Lesná- rozšíre-
nie vodovodu, I. etapa lokality Jase-
novská a Kubinská" nachádzajúci sa
v katastrálnom území Oravská Lesná
v časti Jasenovská v skladbe: - SO-03
Vodojem 2x150 m3 - SO-04 Oplotenie
vodojemu - SO-05 Odpad z vodojemu -
50-06 Zásobné potrubie, materiál
HDPE DN150 v celkovej dĺžke 1581 m
- SO-07 Rozvodné potrubie: Ľavá stra-
na. materiál HDPE DN110 celkovej dĺž-
ky 1341 m, pravá strana, materiál HDPE
DN110 celkovej dĺžky 1636 m. Obsta-
rávacia hodnota prenajatého majetku
je 842 095,60, slovom osemstoštyrid-
saťdvatisícdeväťdesiatpäť eur šesťdesiat
centov. Uvedené ceny sú vrátane DPH.

OZ schvaľuje
v súlade s ustanovením § 7, odst. 2,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách dotáciu z rozpočtu obce
a to Lesnianskej vodárenskej spoloč-
nosti, s.r.o, so sídlom Oravská Lesná
291, 029 57 Oravská Lesná, ČO: 44
649 045, zastúpená Ing. Jaroslavom
Pajkošom, konateľom spoločnosti, za-
písaná v Obchodnom registri Okresné-
ho súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka čís-
lo: 50974/L vo výške 10 0000 € slovom
desaťtisíc eur z rozpočtovej kapitoly –
bežné výdavky.
OZ schvaľuje
A/prijatie úveru formou zmluvy o úve-

re medzi zmluvnými stranami Slo-
venská sporiteľňa, a.s. so sídlom To-
mášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00151653, zapísaná v obchodnom re-
gistri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka č. 601/B a obcou
Oravská Lesná,  029 57 Oravská Les-
ná č.291, IČO: 00314722, vo výške
maximálne 2 120 000 €, na zabezpe-
čenie financovania realizácie schvá-
lených projektov v súlade so zmlu-
vou o NFP.

B/čerpanie časti úverového rámca je
podmienené doložením uznesenia
OZ o schválení čerpania časti rezer-
vovanej sumy na konkrétny projekt
v konkrétnej výške

C/ poveruje starostu, aby ako zástupca
obce, uzatvoril so Slovenskou spori-
teľňou, a.s. zmluvu o úvere a ďalšiu
zmluvnú dokumentáciu súvisiacu
s úverom.

OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2020 vyko-
nanú rozpočtovým opatrením podľa
§ 14 ods.2 písm. b/ zákona č. 283/2004
Z. z., konkrétne povolený presun me-
dzi položkami a navýšenie príjmov
a výdavkov
OZ schvaľuje
účasť ZŠ s MŠ Oravská Lesná v národ-
nom projekte „Pomáhajúce profesie
v edukácií deti a žiakov II“
OZ schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie finanč-
ného príspevku v rámci projektu „Pod-
pora udržiavania zamestnanosti v ma-
terských školách“
OZ schvaľuje
dodatok k nájomnej zmluve č. 1 medzi
prenajímateľom ZŠ s MŠ Oravská Les-
ná, so sídlom Oravská Lesná 299, 029
57 Oravská Lesná, IČO: 31902952
a SZUŠ Námestovo Súkromná základ-
ná umelecká škola, so sídlom Mláka 4,
029 01 Námestovo, IČO: 37981871,
kde sa upravuje výška nájomného
z dôvodu pandémie COVID 19 za ob-
dobie od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 a to
vo výške 50 % z dohodnutej výšky ná-
jomného.
OZ schvaľuje
nájomnú zmluvu medzi zmluvnými
stranami Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č.291, IČO: 00314722,
zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce /ako prenajíma-
teľ a Poľnohospodárskym družstvom
Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
1095, IČO: 00517259, zastúpené pani
Emíliou Pojezdalovou, predsedom PD,
/ako nájomca/ a to na dobu 10 rokov
počnúc dňom 1. 1. 2020. Predmetom
nájomnej zmluvy je nájom pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom úze-
mí Oravská Lesná. Výmera prenajatých
pozemkov je 1568,00 m2. Výška roč-
ného nájomného je 4,70 € slovom štyri
eura a sedemdesiat centov.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21. 08. 2020
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KRÁTKE SPRÁVY

V najfrekventovanejšej časti obce
sa chodci môžu cítiť istejšie. Bezpeč-
nejšie prichádzať do školy, či vychá-
dzať z nej budú aj žiaci. Škola počas
prázdnin zabezpečila vybudovanie
prechodu z areálu školy nadväzujú-
ceho na priechod pre chodcov.

Kvôli lepšej prehľadnosti v kri-

Po viac ako 40-tich rokoch vyu-
žívania sály kultúrneho domu, bolo
tieto priestory už nevyhnutné rekon-
štruovať. S prácami sa začalo vo
februári, hneď po ukončení plesovej
sezóny. V rámci projektovej doku-
mentácie sa malo jednať najmä o roz-
šírenie sály pod balkónom, výmeny
podlahy či opravy stien. Avšak, ako

to pri rekonštrukciách býva, keď sa
začne jedno, ukáže sa, že treba urobiť
aj toto a potom ešte tamto a tiež hen-
to☺. Alebo inými slovami – všetko.
Začalo sa teda s kompletnou výme-
nou rozvodov elektriny a so záme-
nou radiátorového kúrenia za po-

dlahové, ktoré zoptimalizuje teplotu
v každej časti sály. Pod balkónom
pribudli nové toalety pre ženy a imo-
bilné osoby. Neobišlo sa ani pódium,
či priestory pod samotným javiskom,
kde už hrozilo prepadnutie. Pribudli

Bezpečnejšie centrum obce

žovatke poslanci rozhodli aj o pre-
miestnení zmrzlinového stánku.

Rovnako dôležité je aj zvýrazne-
nie priechodu od Brišovky. Obec ob-
novila aj vyznačenie miesta pre au-
tobusy, pre parkovanie áut a pribu-
dlo tiež parkovacie miesto pre inva-
lidov.

nové schody z druhej strany javiska,
obnovil sa náter okien. Náterom sa
zosvetlil aj strop a namontovali sa
nové svietidlá. Pribudla tiež nová
vzduchotechnika. Kompletnou opra-
vou prešli sedačky na balkóne. V ne-
poslednom rade bolo treba rekonštru-
ovať už existujúce toalety na chodbe
pred sálou.

Okrem týchto WC, sa kultúrny
dom uviedol do prevádzky už kon-
com júna podľa naplánovaného har-
monogramu. Rekonštrukcia bola fi-
nancovaná čiastočne z prostriedkov
EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce
s PL, no z väčšej časti z rozpočtu

obce. Rekonštrukciou boli dotknuté
tiež toalety na všetkých poschodiach
KD ako aj strecha v zadnej časti, cez
ktorú zatekalo na balkón. Veríme, že
obnovené priestory nám budú slúžiť
opäť niekoľko desaťročí.

Priestory kultúrneho domu prešli
rekonštrukciou

V piatok 10. júla do našej obce
zavítal minister pôdohospodárstva
pán Ján Mičovský. Spolu so zástup-
cami Ministerstva pôdohospodárstva,
štátneho podniku Lesy SR, Národné-
ho lesníckeho centra vo Zvolene, Mi-
nisterstva životného prostredia SR,
Štátnej ochrany prírody, Okresného
úradu v Námestove a médií si pria-
mo v teréne pozreli príklady hospo-
dárenia v lese. Hlavnou témou bol
rozpad smrečín a prírode blízke hos-
podárenie v lese.

Územie Oravy je známe rozpa-
dom smrečín. Smreky hynú, pretože
sa mení klíma, otepľuje sa, podkôrny
hmyz im ubližuje a veľký vplyv majú
aj emisie a vietor. Bojovať proti to-
muto stavu sa dá chémiou (ktorá je
však nešetrná), alebo aktívnym ob-
hospodarovaním lesa. Lesné porasty
v katastrálnom území Oravskej Les-
nej sú svetielkom nádeje – kde je
rozpad smrečín najmenší na Orave.

Minister Mičovský navštívil naše lesy

Výsledkom dobrého hospodárenia
v lese je „veľa stromov a málo ho-
lín“. Prírode najbližší je výberový
spôsob ťažby: lesník vyberá strom
z lesa individuálne a šetrne s kvalit-
nou technikou. Dôležitým faktorom
zdravého lesa je aj ustálená populá-
cia hlucháňa hôrneho v tomto území,
ktorému takýto typ lesa vyhovuje.
Na stretnutí tiež prítomní odborníci
z Národného lesníckeho centra od-
prezentovali moderné lesnícke tech-
nológie, ktoré dokážu rýchlo identi-
fikovať choré stromy. Vďaka nim
môže lesník včas zasiahnuť a vytiah-
nuť z lesa infikovaný strom a zabrá-
niť tak rozpadu celého lesa. Ide hlav-
ne o satelitné, letecké a dronové sním-
ky. Tie majú slúžiť predovšetkým na
vyhľadávanie roztrúsenej kalamity:
vetrovej, lykožrútovej – zvrchu sa dá
pekne identifikovať choré, alebo vy-
vrátené stromy.

Anton Katrenčík
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Vo svojom voľnom čase, dobro-
voľne a bezplatne členovia Orava
rescue systému (ORS) vydezinfiko-
vali už množstvo rôznych verejno-
prospešných budov. Počas korona-
krízovej situácie dezinfikovali ne-
mocnice a polikliniky v celom ŽSK,
na Orave domovy sociálnych služieb,
školy, rôzne úrady, obecné úrady či
kostoly. „Ľudia nás v tomto smere
neustále žiadajú o pomoc. Chodieva-
me dezinfikovať preventívne, ale aj

pri potvrdených pozitívnych prípa-
doch“, hovorí Igor Janckulík. So za-
bezpečením dezinfekčných roztokov
či ochranných pomôcok im pomáha-
jú ďalší dobrovoľníci. „Pri aktívnom
víruse, sa musíme viac chrániť, pou-
žívať lepšie ochranné pomôcky.
K dispozícii máme niekoľko vojen-
ských overalových kombinéz“, do-
dáva Janckulík.

V posledných dňoch tím dobro-
voľníkov pomáha s dezinfekciou naj-

Na našej
škole máme
veru veľmi ši-
kovných žia-
kov. Skupin-
ka chlapcov
pod vedením
pána učiteľa
Beňuša si
trúfli vyrobiť
3D tlačiareň.
Nápad vyšiel
od ôsmakov
(teraz devia-
taci). Najskôr
to brali ako vtip, ale keď si pozreli
niekoľko videí, vtip sa zmenil na sku-
točnosť a chlapci sa pustili do pro-
jektu – vyrobiť 3D tlačiareň s čo naj-
menšími nákladmi. Projekt sa začal
v novembri 2019.

Pri výrobe tlačiarne žiaci použili
najmä súčiastky zo starých počíta-
čov. Jednotlivé diely sa snažili po-
spájať tak, aby to bolo nielen funkč-
né, ale aj estetické. Nasledovalo spá-
janie jednotlivých súčiastok vodičmi
a zapájanie podľa schém, ktoré si vy-
hľadali na internete. Hlavnú konštruk-
ciu vytvorili z lisovaných dosiek
a tlačovú hlavu kúpili.

Oživovanie tlačiarne bola tá ná-
ročnejšia časť. Bolo treba zistiť nie-
koľko vecí:

Aj toto sme dokázali...

- ako vytvoriť komunikáciu medzi
počítačom a tlačiarňou,

- aký 3D program treba použiť,
- ako tlačiareň správne nakalibrovať.

Počas oživovania riešili aj ďalšie
problémy – so zdrojom, hľadanie prí-
kazov, pomocou ktorých danú tlačia-
reň nadstavovali, zrkadlovú tlač,...
Problémy však vyriešili a teraz sa
môžu pýšiť svojou vlastnoručne vy-
robenou 3D tlačiarňou.

Pri výrobe tlačiarne žiaci využili
vedomosti nielen z informatiky, ale
aj matematiky, fyziky, techniky a ang-
lického jazyka. Takto na vlastnej koži
získali skúsenosť, ako sa dajú nado-
budnuté vedomosti využiť v praxi
a vedomosti pre nich získali hlbší
zmysel.

Zuzana Brňáková

Členovia ORS pomáhajú v celom kraji,
boli aj v Lesnej

mä v námestovskom a tvrdošínskom
okrese, kde sa výskyt prítomnosti ví-
rusu podstatne zvýšil. Neobišli ani
našu obec. Dezinfekciou prešla celá
škola, kostol, ambulancie v zdravot-
nom stredisku, obecný úrad a domov
sociálnych služieb až dvakrát. „Sna-
žíme sa všetko robiť dôkladne a zod-
povedne. Odbornú stránku garantuje
jeden z našich členov disponujúci
certifikátom“, uzatvára Igor Jancku-
lík.

Podľa našich zistení, objednanie
dezinfekcie veľkých budov u súkrom-
nej firmy by nejednu inštitúciu stálo
od niekoľko stoviek až po niekoľko
tisíc eur. Členovia ORS túto činnosť
vykonávajú popri svojich zamestna-
niach v poobedných hodinách, často
do neskorého večera. Za to im, pri-
najmenšom, patrí veľké poďakovanie
za ich ústretovosť, námahu a obetu!
Za Oravskú Lesnú VEĽKÉ ĎAKU-
JEME!!!

Anton Katrenčík

Odpad
Od nového roka sa opäť sprísňujú

podmienky a najmä poplatky za
uskladnenie komunálneho odpadu
z pozície štátu. Výška poplatku sa
odvíja pre každú obec individuálne
v nadväznosti na vyseparované ko-
modity. V našej obci existuje triede-
ný odpad už niekoľko rokov, no aj
napriek tomu niektorí občania majú
v separovaní ešte veľké nedostatky.
Upozorňujú nás na to aj pracovníci
skládky. Pre zefektívnenie separácie
v obci budú od januára zavedené na-
sledovné opatrenia:

Zmeny v odpadovom
hospodárstve aj v daniach

1.)Každý smetný kôš musí byť ozna-
čený súpisným číslom.

2.)Ak bude v koši vyvážajúcou služ-
bou nájdená jedna zo separovateľ-
ných komodít, smetný kôš nebu-
de vysypaný až do odstránenia ne-
žiaduceho.

3) Budú rovnako z tohto dôvodu vy-
konávané námatkové kontroly ob-
sahu košov. Cieľom týchto opat-
rení je dosiahnuť maximálnu mie-
ru separovateľnosti a vyhnúť sa tak
enormnému navyšovaniu poplat-
kov. Takisto sa tým zrovná nevy-
váženosť medzi tými, čo príklad-

ne separujú a tými, čo to do-
teraz ignorovali.
Dane

Od januára sa budú upra-
vovať aj niektoré dane z ne-
hnuteľností, ktoré sa ukáza-
li ako nepredvídané. Pôjde
najmä o väčšie „ostatné plo-
chy“, ktoré sa v minulosti
možno nesprávne zaklasifi-
kovali. Rovnako zmeny sa
chystajú aj v dani za ubyto-
vanie, kde sa ročné hláse-
nie, bude meniť na štvrťroč-
né.
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V polovici júla deti z FS Veľká
Magurka a Fľajšovanček potešili svo-
jím spevom starkých v domove dô-
chodcov v Oravskej Lesnej. Svojim

V prvú júnovú sobotu sa spojilo
takmer 50 mladých ľudí (nielen
z Lesnej), aby vyčistili obec od od-
padu. Dokopy vyzbierali 20 kubíkov
odpadu – 72 vriec, vyčistili tiež sklád-
ky na Demänovej a Pribišskej. Smeti
zbierali aj na trase náučného lesníc-
keho chodníka, po brehoch Bielej
Oravy, na konci obce smerom od
Zákamenného, ale aj od Zázrivej.
Zaujímavosti, ktoré našli: hodené
mŕtve prasa v lese, celé auto v prie-
kope, obrovské pneumatiky, bojler,
pec...

Naša obecná knižnica má vo svo-
jom fonde v súčasnej dobe viac ako
11-tisíc kníh a 2050 návštevníkov
ročne.

Zapojila sa do projektu akvizície
knižného fondu a získala finančné
prostriedky na zakúpenie nových
publikácií. Tisíc eur dostala z Fondu
na podporu umenia. Zámerom pro-
jektu s názvom „Knižnica, ostrov
múdrosti, relaxu a nápaditých kníh“
bolo doplniť už zastaraný knižný fond
o novú pútavú krásnu literatúru pre
žiakov základnej školy aj povinnú
literatúru pre študentov stredných
a vysokých škôl.

Knižnica kúpila 138 nových pub-
likácií. Ide hlavne o knihy z oblastí
pedagogiky, andragogiky, výchovy
detí a problémového správania, ná-

Folkloristi boli zaspievať
v domove sociálnych služieb

Čitateľov potešili nové knihy

Čistili obec

boženskej literatúry. Kúpili sa aj en-
cyklopédie, náučné publikácie, kni-
hy z histórie a zemepisu. Deti sa te-
šia z kníh krásnej literatúry, poézie,
prózy.

Z prostriedkov získaných z fondu
na podporu umenia sa podarilo z čas-
ti obnoviť už pomerne zastaraný kniž-
ný fond. Tieto prostriedky ale nepo-
stačujú, pretože poškodených a ob-
sahovo zastaraných kníh evidujú ešte
veľa. Za posledné štyri roky sa vďaka
pomoci Fondu na podporu umenia
podarilo získať 4500 eur na nákup
kníh a regálov do knižnice. Veríme,
že vďaka zakúpeným publikáciám sa
knižnica stane ostrovom múdrosti,
poznania a bude pomáhať pri formo-
vaní našich detí.

Helena Jakubová

ICH ODKAZ: „Nikomu nehovo-
ríme, čo má robiť. Každý vyrastá
v inom prostredí a s rôznymi ná-
vykmi, ale skúsme za týmto urobiť
hrubú čiaru, nikoho nesúdiť a začať
ešte raz. Vážme si prírodu a prestaň-
me hádzať odpad tam, kde nám to
napadne. Máme zberný dvor, kde je
dovoz odpadu ZDARMA. Pán Godiš
je veľmi milý a ústretový človek.
A ďakujeme aj Jurajovi Kuhajdovi za
pomoc s traktorom. Taktiež obci za
poskytnuté vrecia“.

Anton Katrenčík

vystúpením sa im snažili spestriť čas
v zariadení, ktorý aj im výrazne ob-
medzil voľný pohyb počas pandémie.
Niektoré piesne si zaspievali spoločne.

V roku 2021 prebehne sčítanie
obyvateľov a to od 15. 2. 2021 do
31. 3. 2021. Obyvateľ sa má prioritne
sčítať sám, vyplnením sčítacieho for-
mulára pomocou počítača, tabletu,
notebooku alebo mobilného zariade-
nia. V prípade, že sa obyvateľ nemô-
že takto sčítať, navštívi kontaktné
miesto v prevádzkových hodinách, za-

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

riadené obcou pre účely sčítania, kde
ho sčíta stacionárny asistent. O zria-
dení kontaktného miesta budete včas
informovaní. Zdravotne postihnutí
môžu požiadať telefonický o mobil-
ného asistenta. Požiadavky na mo-
bilného asistenta sa budú nahlasovať
počas prvých dvoch týždňoch sčíta-
nia a to od 15. 2. 2021 – 28. 2. 2021.
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Z obecnej matriky
Medzi nás prišli

Máj 2020
Timea Kolenčíková
Elizabeth Pacoňová
Nela Dudášiková
Sára Kaprálová

Jún 2020
Alex Smiešny
Eliška Kolenčíková
Dorota Kolenčíková
Natália Tereštíková

Júl 2020
Melánia Florková
Olívia Hanuliaková
Ester Brišová
Ján Kováľ
Florián Tereštík

August 2020
Šimon Vrábeľ
Tomáš Chudoba
Patrik Dendis
Rebeka Lešková

September 2020
Nina Floreková
Nina Kolenčíková
Ema Romanová
Amália Grofčíková

Jubileum oslávili...

Máj 2020
75 rokov – Anna Fajčáková
80 rokov – Agneša Podstavková

Helena Murínová
85 rokov - Jozef Vrábeľ

Jún 2020
70 rokov – Kristína Turoňová

Jozefa Srogoňová
Ján Tereštík
Albín Turoň

75 rokov – Angela Mateášová
Rudolf Rechtorík
Mária Antušáková

Júl 2020
70 rokov – Anna Kvaková
75 rokov – Anna Rechtoríková
85 rokov – Bohumil Fajčák

August 2020
70 rokov – Karol Kolenčík

Václav Briš
Mária Murínová
Jozef Tisoň
Elena Tisoňová

80 rokov – Benedikt Tereš
85 rokov – Ján Rakučák

September 2020
70 rokov – Jolana Grofčíková

Miroslav Fajčák
75 rokov – Kamil Brňák

Valéria Brišová
80 rokov – Mária Godišová

Margita Trúchla
85 rokov – Anna Vrábľová

50. rokov spoločného života:
Jaroslav a Mária Briš – 16. 5. 1970 – 16. 5. 2020
Justín a Angela Kojda – 9. 8. 1970 – 9. 8. 2020
Jozef a Anna Krivulčík – 28. 8. 1970 – 28. 8. 2020

55. rokov spoločného života:
Jozef a Valéria Briš – 2. 10. 1965 – 2. 10. 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

Máj 2020
Anton Vrábeľ, 56 r.

Jún 2020
Anna Holubčíková, 75 r.
Pavlína Holubčíková, 91 r.

Júl 2020
Angela Rabčanová, 88 r.
Helena Murínová, 80 r.
Tomáš Briš, 69 r.
Mária Brišová, 71 r.

August 2020
Margita Hanuliaková, 73 r.

September 2020
Margita Dendisová, 86 r.
Martin Brachňák, 83 r.
Bohumil Fajčák, 85 r.
Jozef Krivulčík, 72 r.

Krásne výročie sobáša oslávili

Zo srdca gratulujeme a prajeme ešte veľaspoločných rokov života.

Anna Pojezdalová, matrikárka

Ďakujeme a blahoželámeĎakujeme a blahoželámeĎakujeme a blahoželámeĎakujeme a blahoželámeĎakujeme a blahoželáme
Touto cestou sa v mene LN chceme poďakovať

nášmu emeritnému dekanovi pánovi

Antonovi Opartymu
za jeho povzbudivé slová, ktorými prispieva
do našich novín. Zároveň mu chceme popriať

k jeho blížiacim sa 70. narodeninám najmä veľa
zdravia, Božieho požehnania, radosti a aj do
ďalších rokov pretrvávajúci optimizmus,

o ktorý sa rád s nami delí.

O talenty v našej obci núdze
nieto – či je zima či je leto.☺
Trošku básnicky sa prihovoriť ch-
ceme, predstaviť Vám Alenku
z našej zeme.

Pani Alenu Srogoňovú si iste
pamätáte z Vianočných trhov. Tam
predávala svoje výrobky z poly-
mérovej hmoty, ktoré boli určené najmä pre malých
priateľov – deti. Vlastnoručne vyrába rôzne vianočné
ozdoby, náušnice, prívesky, náramky a tiež drevené
krabičky v rôznych veľkostiach. „Pri tvarovaní hmoty
do silikónových foriem, mi výrobky pripomínali čoko-
ládové bonbóny. Vyzerali tak lákavo, že by ich človek
až zjedol. Vtedy som intenzívne premýšľala čomu sa
budem venovať. Osud to zariadil tak, že pri čokoláde
som ostala,“ približuje svoj príbeh Alena Srogoňová.

Naša spisovateľka sa teda pustila sa do písania prí-
behov o čokoládovom svete. „Keď som minulý rok
začínala v autorskej škole Literário, nepočítala som
s tým, že veci sa pohnú tak rýchlo dopredu a zo mňa sa
stane spisovateľka,“ dodáva.

Priblíženie diela autorky
„Rada by som Vám predstavila moju prvú knižku

„Čokoládka a Kakaovník“. Venovala som ju deťom,
ktoré radi maškrtia.
Hlavné postavy knihy
vnímam ako vlastné
deti. Pri jej písaní som
sa na chvíľu vrátila do
svojich detských čias,
keď ešte toľko sladkos-
tí na výber, ako máme
dnes, veru nebolo. Aj
keď je moja knižka tak
trochu o maškrtení,
týka sa najmä zdra-
vých dobrôt. Ich vý-
roba a ochutnávanie je
vsadené do príbehov, v ktorých deti pochopia, prečo nie
je vhodné jesť veľa sladkostí. Taktiež sa deti dozvedia,
čím môžu nahradiť cukor a ako veľmi je pre nás dôležitá
ochrana prírody a životného prostredia,“ prezrádza pani
Alena, ktorá sa tieto témy snažila spracovať deťom
blízkym spôsobom.

A o čom knižka je? „O tom, ako si Čokoládka
a Kakaovník poradili s výrobou zdravých sladkostí.
A čo upiekli deťom v nemocnici, keď všetky zázračne
vyzdraveli. V Čokoládkove sa občas dejú malé kúzla.
Napríklad, keď sa deti spoja a pomôžu s ochranou
zvieratiek v miestnej ZOO alebo keď donútia Mikuláša
umývať si zuby. Ale pśśśt! Všetko vám neprezradím.
Keď začnete čítať túto knižku, aj vy sa môžete stať
veľkými čokoládovými kúzelníkmi.“

Možnosť objednania knihy
Aj vďaka vám, ktorí si objednáte túto knihu, bude

môcť autorka ďalej pokračovať v literárne tvorbe. Od
augusta môžete knihu nájsť v kníhkupectvách v cene
7,99 eur. Objednávať sa dá aj na tel. čísle: 0907 362 791
alebo emailom: www.cokoladka-a-kakaovnik.webnode.sk,
tu nájdete aj viac informácií o knihe.

NÁŠ TIP: Kniha môže byť vhodným darčekom pod
stromček práve pre vaše dieťa.

Pani Alenke prajeme ešte veľa knižných nápadov
a všetkým čitateľom príjemné čítanie! ☺

Redakcia LN

Spisovateľka
z Oravskej Lesnej ☺
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Správičky zo základnej školičky

Školský rok 2019/2020, najmä
jeho druhá polovica, bol veru veľmi
netradičný. Od 16. marca sme na
dva a pol mesiaca opustili priestory
školy a učili sa doma. Od 1. júna
nastúpili do škôl žiaci 1. až 5. roční-
ka, po dvoch týždňoch sa k nim pri-
dali aj žiaci vyšších ročníkov. V ško-
le sme si museli zvyknúť na nové
pravidlá – nosenie rúšok mimo
priestorov triedy, častá dezinfekcia a
umývanie rúk, presný čas určený na
obed, zatvorená telocvičňa, školské
kluby pre každý ročník zvlášť. Do-
konca žiaci 2. B (teraz 3. B) a piataci
(teraz šiestaci) sa dva týždne učili
rozdelení, pretože v triede mohlo byť
najviac 20 žiakov.

Na nové pravidlá sme si zvykli
a veľmi dobre sme ich zvládli. Boli
sme radi, že sme spolu s kamarátmi
a spolužiakmi.

Netradičný posledný školský deň

Jarné obmedzenia vo vyučova-
com procese a v školských aktivi-
tách zabránili štvrtákom (teraz pia-
taci) ísť do školy v prírode. Druhú
šancu dostali v tomto školskom roku
a od 21. septembra vymenili na 5 dní
a 4 noci školské lavice za učenie sa
v prírode. O tom, ako sa tam mali
a čo všetko zažili, napísali Terezka
a Lilly z 5. A.

„Aj napriek korone sa uskutočni-
la Škola v prírode. Sme veľmi rady,
že sme sa jej mohli zúčastniť. Cesto-
vali sme hodinu a pol do Liptovské-
ho Hrádku. Keď sme vystúpili z au-
tobusu, uvideli sme hotel s obrov-
ským ihriskom. Ubytovali nás ako
prvé, pretože sme mali izbu s naj-
menším číslom. Prechádzali sme cez
recepciu, ktorá sa nám hneď zapáči-
la, a tak sme si izbu predstavili lu-
xusnú a peknú. Naša predstava sa
splnila. Bolo tam naozaj krásne. Keď
sme sa vybalili a spoznali nové
prostredie, išli sme hneď na obed,

na ZŠ zažili naši deviataci, pretože
nemali svoju tradičnú rozlúčku
s mladšími spolužiakmi a podávanie
rúk. Školské brány opustilo a na drá-
hu stredoškolákov sa vydalo 50 de-
viatakov a 3 ôsmačky.

Netradične sme začali aj školský
rok 2020/2021. Hoci počasie nám
prialo, slávnostné otvorenie školské-
ho roka sa začalo v triedach a nie na
školskom dvore. Prostredníctvom
školského rozhlasu sa nám prihovo-
rili pán riaditeľ, pán starosta i pán
farár. V triedach sme si vypočuli od
triednych učiteľov poučenie o bez-
pečnosti, osviežili sme si v pamäti
školský poriadok. Opäť sme si mu-
seli zvyknúť na nosenie rúšok
v priestoroch školy, dezinfekciu rúk,
rozdelenie tried na stravu, telesnú
výchovu bez telocvične a hudobnú
výchovu bez spevu. Ale snažíme sa
a zvládame to.

V týchto dňoch nosíme rúška
všetci vo všetkých priestoroch. To
znamená, že aj tí menší prvostupnia-
ri nosia rúška aj v triede počas vyu-
čovania.

Na nový školský život si už zvyk-
li aj naši najmenší členovia – prváci.
Tento rok k nám prišlo 37 prváčikov,
ktorí sa učia v dvoch prváckych trie-
dach.

Aj krúžková činnosť je zatiaľ po-
zastavená, pretože sa nesmú miešať
žiaci z rôznych tried. Takže na naše
obľúbené krúžky si musíme ešte
počkať. Ale fungujú nám aspoň pro-
jektové krúžky, pretože v nich sa
žiaci nemiešajú.

Novinku v tomto školskom roku
ste už isto mnohí z vás zaznamenali
pri vstupe do školy hlavným vcho-
dom. Keď sa začne vyučovanie ráno
o pol ôsmej, vchody do budovy ško-
ly sa uzamknú. Dvere hlavného vcho-

ktorý bol výborný. Po obede sme šli
vonku. Prišli k nám animátori, ktorí
si pre nás pripravili skvelé aktivity.
Večer nasledovala diskotéka, na kto-
rej sme sa všetci bavili. Na jej konci
sme všetci dostali zápisníky. Boli
sme nadšení a riadne unavení. Po
diskotéke sme išli na svoje izby, kde
sme sa pripravili na spanie. V utorok
pre nás animátori nachystali gym-
nastiku a cvičenia s loptou. Podve-
čer si pre nás pripravili prekvapenie
– kŕmili a cvičili sme psíkov. Volali
sa Eliška a Happy. Majiteľka týchto
psíkov bola super. Veľmi sa nám to
páčilo. Streda bola náročná. Doobe-
da sme sa učili a poobede sme šli na
túru po Liptovskom Hrádku až k hra-
du. Na nej nás sprevádzali dve sprie-
vodkyne, ktoré nám rozprávali rôz-
ne zaujímavosti o meste. Trošku nás
postrašil dážď. Ale bolo to super.
Večer sme mali nočnú aktivitu, po-
čas ktorej sme hľadali kartičky. Bola
to zábava, lebo to bolo v noci. Vo

Škola v prírode

štvrtok sme vyrábali jesennú výzdo-
bu. Popoludní sme išli na opäť túru
a pani učiteľky nám ukázali dva pra-
mene pitnej vody. Nabrali sme si
z nich vodu do fľašiek. Cestou nám
začalo pršať, tak sme sa schovali do
blízkej reštaurácie, kde sme uhasili
smäd. Večer sme spoločne pozerali
fotky z našej Školy v prírode a po-
tom sme si spravili takú malú roz-
lúčkovú diskotéku. V piatok ráno
sme sa naraňajkovali, pobalili si svo-
je veci a začal sa nám tratiť úsmev
z tvárí, lebo sme už išli domov. Bol

du sú vybavené video-vrátnikom.
V prípade, že žiačik príde do školy
neskôr, je potrebné zazvoniť a počkať,
kým sa dvere odomknú.

Už sme si vyskúšali opäť domáce
učenie, keď sa naša škola ocitla na
týždeň v karanténe. Ale už sme späť
a učíme sa ostošesť...

Nakoľko sú všetky hromadné ak-
cie pozastavené, naše tradičné ne-
senné aktivity sa zatiaľ nekonali. Je-
dine žiaci 1. stupňa si v rámci teles-
nej výchovy (každá trieda osobitne)
realizovali Beh zdravia vonku v prí-
rode.

Dúfame, že sa táto situácia po-
maly, ale isto, upokojí a my sa vráti-
me do starých koľají nielen v učení,
ale aj v aktivitách, krúžkoch a súťa-
žiach. Všetkým nám v škole i vám
čitateľom LN prajeme veľa zdravia,
trpezlivosti, tolerancie a porozume-
nia.

Zuzana Brňáková

to týždeň plný zážitkov, na ktorý
nikdy nezabudneme.“

Piataci stihli Školu v prírode
v „hodine dvanástej“. Po ich návrate
sa sprísnili opatrenia. Žiaci aj pani
učiteľky zvládli celý pobyt na vý-
bornú. Deti prišli plné zážitkov
a bohatšie o novú skúsenosť. Mali
doma veru o čom rozprávať... V mene
piatackých rodičov ďakujem pani uči-
teľkám – Majke, Eliške, Vierke a Zuz-
ke za ich starostlivosť o naše deti.

Zuzana Brňáková
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Zo života materskej školy alebo september v materskej škole...

Tak ako po iné roky, aj tento rok
ubehlo leto a s ním aj prázdniny.
Toto leto však bolo trošku iné, viac
sme voľné dni prežívali doma vzhľa-
dom na pandémiu.

Posledné augustové dni pripome-
nuli všetkým zamestnancom mater-
skej školy, že začiatok školského
roka je blízko. „Ale začne sa vô-
bec?“ počúvali sme denne. Korona-
vírus je stále medzi nami, no mater-
ská škola bola aj tak pripravená pri-
vítať vo svojich pekných moderných
priestoroch deti a začať výchovno –
vzdelávací proces.

Nastal 2. september a aj napriek
našim obavám sa začal nový škol-
ský rok 2020/2021. Budova mater-
skej školy sa od rána zapĺňala deťmi
a ich rodičmi, ktorí vstupovali do
priestorov MŠ opatrne, dodržiava-
júc bezpečnostné opatrenia, zamera-
né na zastavenie šírenia koronavíru-
su. Chvalabohu, materská škola opäť
ožila. Počuť krik aj smiech, plač aj
prosby detí, ktoré prišli po prvýkrát
a všetko na svete by dali za to, aby

mohli ísť domov. V nasledujúcich
dňoch však postupne „zabudnú“ pla-
kať, nájdu si nových kamarátov, za-
páčia sa im hračky, spoznajú nové
hry.

V siedmich triedach MŠ je
umiestnených 146 detí vo veku od 2
do 6 rokov, z tohto počtu je 70 diev-
čat a 76 chlapcov. Triedy Vtáčatká,
Žabky a Sovičky navštevuje 68 pred-
školákov. Deti vo veku 2-3 a 3-4
roky nájdete v triedach Lienky a Mo-
týliky a v triedach Včielky a Mrav-
čekovia sú 4-5 ročné deti. Okrem
triedy Vtáčatká sú všetky triedy

s celodennou prevádzkou. Výchov-
no-vzdelávací proces zabezpečuje 13
pani učiteliek s pedagogickou kvali-
fikáciou. Materská škola fungovala
do 14. septembra v obmedzenom re-
žime. To znamená, že bol upravený
čas prevádzky jednotlivých tried MŠ.
Deti sa nemohli schádzať v jednej
triede, počas vydávania stravy v je-
dálni sa deti striedali po jednej trie-
de v presne stanovenom čase. Kaž-
dodenné meranie teploty, nosenie

rúška, dezinfekcia priestorov a umý-
vanie rúk je už samozrejmou súčas-
ťou nášho škôlkarského života. Po-
pritom v rámci septembrového plá-
novania boli naše aktivity zamerané
na prostredie materskej školy, blízke
okolie a dopravnú výchovu. Niekoľ-
ko vydarených teplejších dni v sep-
tembri nám dovolilo „stratiť sa“
s deťmi v lese, vybehať a vyšantiť sa
na školskom ihrisku, pozorovať do-
pravu a všetko, čo s ňou súvisí, vyu-
žiť pieskoviská pre hru a stavby
z piesku. Určité obmedzenia však
pociťujeme stále pri realizácii našich
aktivít, pretože sa v triedach na nich
nezúčastňujeme spoločne. A tak sme
sa nemohli zúčastniť ani na „Folklór-
nom dni“, ktorý pripravila pani uči-
teľka v triede Sovičky s názvom „Čie-
že to ovečky, hore grúňom idú...“.
Deň bol venovaný téme ovčiarstva
a salašníctva. V hravých aktivitách
sa deti zoznámili s prácou baču
a valachov na salaši. Zapojili sa do
výroby syra a oštiepkov, o to viac si
na ňom pochutili. Nechýbali ani roz-
právkové postavičky Maťka a Kub-
ka, ktoré svojím správaním a živo-
tom na salaši deti pobavili.

Ani sme sa nestačili poriadne

„rozbehnúť“ v novom školskom roku
a od 28. septembra sme sa ocitli
v týždennej karanténe. „A je to tu
znova“, pomysleli sme si, lenže te-
raz je koronavírus celkom blízko
a všetci máme obavy, aby sa opäť
nezatvorili brány škôlky a školy. Po
karanténe sme sa vrátili do mater-
skej školy a spolu s deťmi privítali
jeseň kresbou, maľbou, básničkou,
rozprávkou. A ešte niečo, okrem je-
sene sa rozprávame aj o víruse, kto-
rý podľa slov z piesne „Zvládneme
to“ od Mira Jaroša: „...k nám prišiel
zďaleka...“. Slová tejto obľúbenej
piesne presne vystihujú aktuálnu si-
tuáciu. A my sa pýtame: „Zvládne-
me to?“, zároveň si však s deťmi
odpovedáme „...iba spolu zvládne-
me to!“.

Kolektív MŠ

V jarnom vydaní LN sme vám
predstavili prvú časť krúžkov, ktoré
pracujú na našej škole v rámci pro-
jektu. V tomto školskom roku v krúž-
kovej činnosti pokračujeme. Tu je
druhá časť krúžkov, ktoré žiaci na-
vštevujú:
Projektívne myslenie I. a II.: cie-
ľom oboch mimoškolských činností
je prostredníctvom názorných obra-
zov a metódou sprostredkovania zvy-
šovať úroveň rozvoja kľúčových
kompetencií žiakov prvého a druhé-
ho stupňa.
Rozvoj kritického myslenia v oblas-
ti EnV: cieľom krúžku je rozvoj
schopností vysvetliť javy z oblasti
environmentálnych záťaží, tvoriť
a obhajovať rozhodnutia o svete prí-
rody a jej zmenách. Súčasťou čin-
nosti je vedenie logických diskusií
na tému veda. Program je určený

žiakom druhého stupňa.
Finančná gramotnosť – príprava na
život: sa zameriava na rozvoj mate-
matickej a čitateľskej gramotnosti
u žiakov druhého stupňa. Súčasťou
vzdelávacieho obsahu je aplikácia
koučovacích metód a stanovenie si
akčných plánov dôležitých pre ďalší
život mladého človeka.
Debatné posedenie: cieľom krúžku
je rozvoj komunikačných zručností
žiakov, ako súčasť rozvoja čitateľ-
skej gramotnosti. Krúžok je určený
žiakom druhého stupňa.
Robotika: jej cieľom je rozvoj mate-
matickej, digitálnej a prírodovednej
gramotnosti. Mimoškolská činnosť je
určená pre žiakov druhého stupňa.
Zameriava sa na zážitkové neformál-
ne vzdelávanie s použitím robotic-
kých stavebníc.
Mediálna pedagogika pre najmen-

ších: krúžok je určený pre žiakov
prvého stupňa, v ktorom budú rozví-
jať poznanie hravou formou – výuč-
bovými didaktickými hrami.
Matematika – zdroj voľnočasových
aktivít I. a II.: cieľom je naučiť žia-
kov prvého a druhého stupňa použí-
vať a vnímať matematiku v bežnom
živote, v procese plánovania budúc-
nosti a pri prijímaní rozhodnutí.
SFUMATO: je metóda, ktorá pracu-
je s prirodzenými vlastnosťami žia-
kov ako sú hravosť a vynaliezavosť,
pričom využíva učenie formou hry
a zábavy. Pomocou tejto techniky
žiaci lepšie ovládajú techniku práce
očí a koncentrujú sa tak, aby mali
dostatočný priestor pre zafixovanie
textu, ktorý prečítali. Krúžok je ur-
čený pre žiakov prvého stupňa.
Chémia pre život: cieľom mimoškol-
skej činnosti je rozvoj prírodoved-
nej gramotnosti u žiakov druhého
stupňa. Aktivity krúžku sú zamera-
né na pochopenie významu chémie

v rôznych životných situáciách.
Čítame s porozumením I. a II.: cie-
ľom tejto mimoškolskej činnosti je
rozvoj čitateľskej gramotnosti
prostredníctvom cieleného rozvoja
metakognitívnych schopností žiaka.
Porozumenie je založené na schop-
nosti žiaka "dešifrovať" text, čo zna-
mená nájsť v texte kľúčové pojmy
a pochopiť vzťahy medzi nimi (uče-
nie sa v súvislostiach). Krúžky sú
zamerané na žiakov prvého a druhé-
ho stupňa.
Pojmotvorné mapovanie: krúžok ur-
čený pre žiakov prvého stupňa,
v ktorej sa naučia hravou formou,
ako si zapamätať informácie a po-
chopiť význam pojmov. Myšlienko-
vá mapa vo forme obrázkov umožní
žiakom zapájať lineárny a aj vizuál-
ny mentálny proces.

Projektové krúžky sú zamerané
rôznorodo, určené pre žiakov 1. aj 2.
stupňa. Naši pedagógovia pripravili
pre žiakov program, plný hier, poku-
sov a zaujímavostí.

Zuzana Brňáková

Projekt „Od rozvoja gramotnosti k úspechu v živote“ — 2. časť
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Aj do našej dedinky zavítal Covid. Na základe
autentických rozhovorov vám prinášame poznat-
ky, skúsenosti a odkazy priamo od Lesňanov.
Myšlienkou tohto príspevku je priblížiť ľuďom
situáciu, do ktorej sa aj bez vlastného pričinenia
môžu dostať.

Prvé príznaky a symptómy tela
Počiatočné príznaky prítomnosti tohto vírusu

sú možno porovnateľné s typickými symptómami
chrípky. Ide najmä o bolesti svalov, kĺbov, hlavy,
prítomnosť zvýšenej teploty, kašľu či nádchy.
K tomu sa však môže pridružiť strata čuchu alebo
chuti, kašeľ či tiež črevné problémy alebo malát-
nosť. Strata chuti môže byť až taká, že nerozoznáte
cukor od soli.

Priebeh býva u každého jednotlivca iný. Niekto
môže mať všetky uvedené príznaky, iný len niekto-
ré. Niektorí členovia rodiny príznaky nemali žiad-
ne. Podľa opýtaných ťažšie priebeh ochorenia zná-
šali dospelé osoby ako malé či dospievajúce deti.

Prvé príznaky sa prevažne začali objavovať už
druhý až štvrtý deň po kontakte s infikovanou
osobou. Chuť sa vracia po cca piatich dňoch.
Niektorým teploty ustupovali a zároveň sa ne-
ustále vracali aj po siedmich dňoch. Dlhšie môže
pretrvávať aj kašeľ. Aj po prekonaní vírusu viacerí
udávajú ešte celkovú slabosť.

Zaujímavosťou je, že niektorí členovia tej istej
domácnosti mali pozitívny test a niektorí negatív-
ny. V karanténe však zostávali všetci.

Kontakt s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva (RÚVZ)

Testovanie prebiehalo rôzne. Čakanie na testy
po nahlásení sa na RÚVZ trvalo od 1 až po 5 dní,
výsledky z testovania prišli do 24 hodín. Via-
cerých následne kontaktovali pracovníci RÚVZ,
od ktorých chorí dostali pokyny o ďalšom postu-
pe. Niektorým sa však množstvo poskytnutých
informácií zdalo nedostatočné. Súčasťou rozho-
voru bolo aj nahlásenie osôb, s ktorými boli chorí
v úzkom kontakte 10 dní spätne. Kontaktovať tie-
to osoby, pre enormnú vyťaženosť pracovníkov
RÚVZ, museli už pozitívne testovaní sami.

Psychika
Podľa slov opýtaných, už samotné prijatie in-

formácie o pozitívnom teste, je určitá záťaž na
psychiku. Ešte ťažie je podľa niektorých kontakto-
vať ľudí, s ktorými prišli 10 dní spätne do úzkeho
kontaktu. U jedných takýto stres vyvolal až poru-
chy spánku, iní pociťovali nátlak spoluzodpoved-
nosti za ostatných, ako to počúvame z rôznych
médií. „Pri chrípke jednoducho zaľahnete do po-
stele a máte od všetkého pokoj, pri tomto je veľa
nepoznaného, viac psychického stresu a už aj to
vás oslabuje,“ uvádza jeden z opýtaných. Rovna-
ko sa takmer všetci zhodujú na príliš veľkej me-
dializácii čísel a štatistík o ochorení a úmrtí
v súvislosti s Covidom 19. To takisto vyvoláva
strach, stres a úzkosť nielen u chorých, ale aj
u okolia a pôsobí na seba navzájom.

Sociálne vzťahy a okolie
Už označenie „nový koronavírus“ prezrádza,

že je to niečo nové. Neustále prichádzajú nové
a nezvyčajné opatrenia, rôzne nariadenia a záka-
zy, ktoré tu doposiaľ nikdy neboli, resp. väčšina z
nás si ich nepamätá. Preto často ani ľudia sami
nevedia, ako majú či nemajú reagovať v tejto celej
situácii. K samotným sociálnym vzťahom vám
uvádzame niekoľko citácií od opýtaných:

„Tak, ako sú ľudia prajní aj neprajní, rovnaké
boli aj ich ohlasy. Zistili sme, že ľudia majú veľký
strach a v tomto strachu sa niekedy správajú nelo-
gicky. Bolo veľa ľudí, ktorí nám ponúkali pomoc.
Blízki nám nosili nákupy. Občas sme našli pri
dverách milú pozornosť, napr. tortu, košík hríbov,

sladkosti, hrozno... Veľmi nás to potešilo. Na dru-
hej strane, dostávali sa k nám informácie, ktoré
boli nepravdivé a vykonštruované. Negatívne ohla-
sy, ktoré sme započuli, sme sa snažili nevnímať vo
vedomí, že nie sme vinníci, ale obete! To si musia
uvedomiť všetci! Ťažký je aj návrat do bežného
života a do práce. Stretli sme sa so strachom ľudí,
že aj po prekonaní a uzdravení z tejto choroby ich
môžeme nakaziť. Pomohla nám vtedy rodina, pria-
telia, dobrí ľudia, každý povzbudzujúci telefonát,
uistenie, že sa za nás modlia... Bol to ťažký čas
choroby, ale aj nádherný čas spoločného zdieľa-
nia celej rodiny. Snažili sme sa spoločne tráviť
čas, nachádzali sme si prácu a aktivity, na ktorú
nám stačili sily“.

„Psychiku ovplyvnili stále telefonáty ľudí, s kto-
rými sme sa stretli ako pozitívni. Volali aj ľudia zo
zvedavosti, či to je pravda, že máme koronu a aký
máme priebeh. Toto boli najťažšie dni. V tomto
čase pomohlo zachovať pokoj, modlitba, oddych,
užívanie vitamínov. Keď ustúpili teploty pobyt na
čerstvom vzduchu, spoločne strávené chvíle v ro-
dine. Cez sociálne siete, ale aj medzi ľuďmi zby-
točne kolovali nepravdivé a nepodložené informá-
cie a to vyvolalo u niekoho strach, u iných zveda-
vosť a u niekoho zbytočné posudzovanie“.

„Keď sa spätne obzriem, chcem veľmi pekne
poďakovať všetkým, ktorí nám hneď volali, či nám
netreba niečo doniesť, nakúpiť a podobne. Mať
dobrých a ústretových ľudí okolo seba v čase
karantény je veľmi dôležité. Ďakujeme všetkým“.

„Okolie reagovalo na základe strachu a dezin-
formácii z médií. Bola tu akási tendencia hľadať
vinníka, zisťovanie či ten a ten by nemal byť tiež
v karanténe, keďže sa stretol s tým a s tým...
Osobne sme sa nestretli s nejakou nevraživosťou,
iba čo nám blízki spomínali celkom zlé správanie
niektorých ľudí. Pripisujem tomu zle zvládnutý
strach z neznámej choroby. Čas prežitý v karanté-
ne považujeme za požehnaný čas strávený s rodi-
nou aj napriek chorobe“.

Informácie a rady na základe skúseností
Oravskolesňania sa chcú s vami podeliť aj

o niekoľko praktických rád. Rovnako aj tieto ne-
chávame v pôvodnej verzii.

„RÚVZ DK nám poskytol základné informá-
cie. Treba dať však pozor na niektoré informácie
zverejnené na stránke korona.gov.sk, ktoré už ne-
musia byť aktuálne a platné. Aj operátorka nám
poskytla informácie, ktoré neboli v tomto čase už
platné a boli v rozpore s informáciami, ktoré nám
poskytli po vlastnom zisťovaní lekári. Jednou z ta-
kých informácii bolo, že pri nástupe do práce po
ukončení karantény sú potrebné 2 negatívne testy.
V tomto čase platí, že druhý test sa automaticky
nerobí. Nástup do práce je možný po uplynutí 10
dňovej karantény a tri dni po ukončení príznakov.

Pre tých, ktorých toto postihne je tu priestor
na hlbokú solidaritu a pomoc. Postihnutý týmto
ochorením je oslabený po všetkých stránkach. Ne-
potrebuje žiadne moralizovanie, poukazovanie,
potrebuje pochopenie a pomoc. Je tu potrebné
konať rýchlo, vytvoriť zoznam osôb, s ktorými ste
boli v kontakte desať dní dozadu. A následne ich
osloviť, vysvetliť ako majú postupovať hlavne, aby
sa zabránilo ďalšiemu šíreniu. Tu nie je ani priestor
na zamlčanie skutočností, či som bol v kontakte
s pozitívnou osobou a tváriť sa, že sa nič nedeje.
Na nezodpovedné správanie môžu doplatiť ďalší
nevinní.“

„Odporúčali by sme sa hlavne upokojiť, ne-
hľadať vinníka, a ak aj zistím, že som pozitívny
alebo mám príznaky, tak sa neoddať strachu. Mož-
no by sme sa mohli viac v tomto čase ponoriť do
modlitby a prosiť Boha o milosť, aby sme vedeli

prijať jeho vôľu nech je akákoľvek. Médiám by
sme odporúčali nešíriť len informácie vyvolávajú-
ce pocit strachu a nepokoja, ale pridať viac pozi-
tívnych informácií, napr. o vyliečení starších ľudí.
Možno by bolo dobré aj nanovo do hĺbky premys-
lieť a rozumne prepracovať až moc prísne niektoré
opatrenia, ktoré tu dnes máme.“

„Aj keď niektorí z nás boli pozitívne testovaní,
boli bezpríznakoví. Dôležité je nevyvolať zbytoč-
nými informáciami strach a my určite ďakujeme
Pánu Bohu a Panne Márii, že boli vypočuté naše
modlitby a boli uchránení všetci, s ktorými sme
boli v kontakte ešte bez príznakov. Jediné čo ich
zasiahlo, bola psychika z toho hlásenia a volania
a že museli ostať doma na PN. Ľudia boli ochotní,
niektorí sa za nás modlili, niektorí nám nechávali
pozornosti pred dverami. Iní nám nakupovali po-
traviny a lieky. Ukázalo sa, že v núdzi poznáš
priateľa. Určite by sme to bez nich nezvládli, keď-
že sme museli zo dňa na deň ostať doma a nemali
sme potrebné lieky, došli základné potreby. Preto
buďme všímaví k starým ľuďom a hlavne k ľuďom,
ktorí bývajú sami a najmä k tým, keď im tu už
nežije nikto z rodiny.“

„Zo všetkého je najdôležitejšia modlitba. Je to
liečba duše. Veľa ľudí nám písalo rôzne rady
z ktorých vyberám aspoň niektoré: Dôležité je
ostať v psychickej pohode. Jesť veľa vitamínov
najmä vitamín C, B, A, D. Pili sme teplú vodu
s citrónom a čaj s citrónom. Keďže vírus hynie pri
teplote 56°C, naparovali sme sa nad horúcou vo-
dou. Jedli sme viac potravín ako citrón, cesnak,
mango, mandarínka, ananás, púpava. Prajeme
každému skoré uzdravenie a ostávajte pozitívni.☺“

Na záver
Určite nepodceňujme prítomnosť tohto vírusu.

Slabší priebeh môžu mať možno ľudia s dobrou
imunitou, niekoho vírus môže oslabiť viac.

Ak vieme, že sme pozitívne testovaní, ne-
ohrozujme zbytočne iných, zostaňme v 10-dňovej
izolácii. Rovnako zostaňme doma, ak žijeme
v jednej domácnosti s takouto pozitívne testova-
nou osobou.

Ak vírus získame, prijmime to ako fakt, ne-
hanbime sa za to.

Ak vieme o niekom, kto má toto ochorenie,
nepoukazujme na neho, neodsudzujme ho alebo
zbytočne neohovárajme. Skôr sa mu snažme po-
môcť s nákupom či inými potrebami, keďže má
obmedzený pohyb. Zajtra to môže postihnúť prá-
ve nás – zdá sa, že vírus si nevyberá ☺.

Podľa najnovších usmernení RÚVR, do práce
môže zamestnanec nastúpiť po 10-dňovej karanté-
ne a troch dňoch, odkedy pominuli posledné prí-
znaky. Rovnako po 10 dňoch sa končí karanténa
spolunažívajúcim v jednej domácnosti s pozitívne
testovanou osobou.

Samozrejme nezabúdajme v tomto období na
dodržiavanie zdravej životosprávy a s ňou prime-
raný príjem vitamínov, tiež dodržiavajme odporú-
čanú hygienu a doprajme si dostatočne množstvo
spánku.

Naše odporúčanie
Buďme všetci „pozitívni“ v každodennom ži-

vote a podarí sa nám prekonať všetko ☺.
Za LN spracoval J.Rošťák

AKO SME PREKONALI VÍRUS...
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Ešte nie tak dávno mnohí stavbári z našej obce
odchádzali za prácou na dvoj či troj-týždňové
turnusy. Niekoľko dní sa zdržali doma a hybaj
naspäť, či už do Čiech alebo Bratislavy a okolia.
Pred desiatimi rokmi sa pomaličky začalo niečo
meniť. Na stavebnom trhu sa začali objavovať
montované domy.

Jedným z prvých Lesňanov, ktorý sa myšlien-
kou stavania práve týchto domov začal zaoberať
bol Juraj Fedor. „O montovaných domoch som sa
dozvedel v 2007 roku od švagra pracujúceho pre
českú firmu. Zaujalo ma to natoľko, že som si
vtedy kúpil prvý počítač a začal študovať tieto
stavby,“ hovorí Juraj Fedor. Už o dva roky neskôr
sa naplno začal venovať tomuto odvetviu staveb-
níctva. „To, čo na tom fascinovalo nielen mňa, ale
aj zákazníkov, bola 3 až 5 mesačná doba realizá-
cie kompletného domu. Bola to pre mňa ohromná
novinka – dom z drevenej konštrukcie prešpiko-
vaný izoláciami, s perfektnými tepelnoizolačný-
mi vlastnosťami. Informácia, že na vykurovanie
domov postačuje len elektrina, ma dostala. Vie-
me, ako sa ľudia lopotia kvôli vykurovaniu, zvlášť
na severe Oravy – ísť do hory, nachystať drevo,
následne ho zvážať, skladať, ukladať ...a hlavne si
opotrebovávať svoje zdravie... tieto všetky povin-
nosti v týchto domoch odpadávajú,“ dodáva pán
Fedor.

Domy sa postupne začali rozrastať po celom
Slovensku. Dnes majú úspech aj v Oravskej Les-
nej. Podľa všetkých stavebníkov montovaných
domov je pre ich tepelno-izolačné vlastnosti vý-
hodou energetická úspora, pri ktorej postačuje aj
na Orave vykurovanie elektrickou fóliou.

A začalo sa stavebné „BOOM“. Najmä doba
realizácie výstavby sa podpísala pod čoraz väčší
záujem, čo evokovalo vznik viacerých stavbár-
skych spoločností. S tým samozrejme súvisí aj
tomu úmerná potreba pracovnej sily. Spoločne
dnes tieto miestne stavebné spoločnosti zamest-
návajú viac ako 350 chlapov z našej obce či blíz-
keho okolia. Rovnako vznikajú nové pracovné
miesta vo firmách, ktoré napr. spracúvajú drevo,
vyrábajú okná či dvere alebo vykonávajú iné do-
plnkové služby.

Tri etapy výstavby
Výstavbu drevodomu môžeme rozdeliť do troch

etáp. Najskôr treba upraviť terén, vykopať zákla-
dy a pripraviť základovú dosku. Toto zvyčajne
robí jedna partia chlapov, alebo si to svojpomoc-
ne pripraví investor. V druhej fáze prichádza ďal-
šia partia zhotoviť hrubú stavbu, ktorej súčasťou
je krov aj s krytinou. V neposlednom rade sa
realizujú sadro-kartonárske, vodoinštalatérske či
elektroinštalačné práce, obklady či maľovanie.
Subdodávateľský sa poväčšine riešia potery či

osádzanie okien a dverí. Pracovné partie sa po-
väčšine venujú iba svojej činnosti, v ktorej sú zo
dňa na deň lepší a lepší špecialisti. Čím sú skúse-
nejší, tým im práca ide rýchlejšie a tým si aj môžu
viac zarobiť. Partie si dnes vedia dokonale rozplá-
novať robotu tak, hoci sú aj ďalej od domu, aby
cez víkend boli vždy doma so svojimi rodinami.
A toto je veľká výhoda.

Pracovný potenciál
Práce majú zatiaľ všetky firmy dosť. „Je to

hlavne o zodpovednosti, či bude dostatok práce.
Zatiaľ sa nám to darí plánovať tak, že chlapi idú zo
stavby na stavbu, nemajú žiadne prestoje. Uvidí-
me, čo prinesie zima a „koronakríza.“ Pracovi-
tých a zodpovedných ľudí je v dnešnej dobe prob-
lém zohnať. Našťastie u nás robia už dlhú dobu
prevažne tí istí chalani a nemusím riešiť hľadanie
nových partií,“ približuje Michal Dendis, majiteľ
firmy Mirano. Výstavbu domov vo všeobecnosti
môžu ovplyvniť aj súčasné sprísnené podmienky
pri vybavovaní úverov.

„My sme len malá firma, vďaka našej firme
má prácu 12 až 20 ľudí, no z roka na rok je väčší
problém zohnať kvalitných robotníkov. Na trhu
práce sa tento nedostatok rieši aj pracovníkmi
z iných krajín, ako je Ukrajina, Rumunsko či
Bulharsko, no zo skúseností vieme, že zákazníci
na Slovensku stále uprednostňujú našich zamest-
nancov,“ hodnotí Miroslav Kolenčík, majiteľ fir-
my KM-stavby.

„Aj dnes by sme potrebovali ľudí na výstavbu
domov. V roku 2013 bolo ťažké nájsť ľudí na
kvalitnú prácu – všetci zodpovední remeselníci
prácu mali a bolo ťažké „lámať“ niekoho na naše
stavby domov. Ale dnes, v roku 2020 je to extra
ťažké. Mladí ľudia robiť remeslo nechcú a ani
nevedia. Taktiež vzniklo i veľa nových firiem,
ktoré už kvalitných pracovníkov zamestnali,“ do-
pĺňa Juraj Fedor.

Montované domy „dávajú“ prácu mnohým naším otcom

K samotnému drevodomu
Na výber máte dnes široké spektrum domov.

Niektoré zo spomínaných firiem ponúkajú až nie-
koľko desiatok typov. Výhodou, podľa všetkých
zhotoviteľov, je najmä už spomínaná krátka doba
výstavby ako možnosť realizácie aj počas zimné-
ho obdobia. Montovaný dom by mal podľa stavi-
teľov vydržať 50 až 80 rokov. Dostatočná doba pre
jednu generáciu. Rovnako ako u murovaných sta-
vieb, tak aj u drevodomov sa technológie stále
vylepšujú. „Od začiatku fungovania našej firmy,
praxou a skúsenosťami, aj vďaka novým materiá-
lom a technológiám upravujeme detaily, riešime
rôzne zmeny a takto sa snažíme zdokonaľovať
tieto domy, aby sa ľudom príjemne bývalo,“ ho-
vorí Pavol Miček, majiteľ firmy MIPAV.

Najväčším plusom je rýchlosť výstavby, ener-
getická úspora a cenová dostupnosť. „Mínusom je
určite nedôvera Slovákov voči takýmto domom.
Myslia si, že v nich je zima, odfúkne ich alebo sa
im do domu nasťahujú hlodavce. Postupne sa však
tieto mýty búrajú a záujem rastie, dodáva Michal
Dendis.

U každej firmy si môžete objednať hrubú stav-
bu, holodom alebo stavbu na kľúč. Ceny sa logic-
ky pohybujú od veľkosti domu, ktorú si takisto
môžete nakonfigurovať.

Komfort pre zákazníkov je dnes naozaj veľký.
Firma vám dokáže pomôcť s projektom, s vybave-
ním stavebného povolenia, so zameraním stavby,
so zabezpečením všetkých potrebných revízií či
s vybavením úveru. Pomôcť vám tiež vedia
s úpravou okolia a záhrady.

Stavby drevodomov spustili nielen nový trend
bývania, ale taktiež poskytujú prácu veľkému
množstvu miestnych robotníkov, projektantov,
lobistických pracovníkov a iným, ktorí sú živiteľ-
mi mnohých našich rodín... čo si možno niekedy
ani neuvedomujeme.

Za LN spracoval J.Rošťák

Firma MIMEX ponúka a napredaj laminátové a PVC podlahy,
podlahové lišty, koberce, garniže, záclony a tapety.

Firma HERPLAST ponúka na predaj plastové a hliníkové okná a dvere,
garážové brány, interiérové dvere, žalúzie, siete proti hmyzu a iné doplnky.

Obidve predajne sa nachádzajú za Hotelom Tyrapol nad predajňou SV MAX.
Otvorené sú: pondelok – piatok od 8:00 do 15:30, sobota od 8:30 do 10:30.

Kontakt: 0907 819 903

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

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia
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Rozprávkový les

So zákonitým príchodom letných
prázdnin už tradične prichádza aj čas
lesnianskeho eRko tábora. Tentokrát
sme sa 13. júla vybrali stráviť skvelý
týždeň do saleziánskeho centra v Ži-
line. V dvoch plných autobusoch sa
viezlo 61 detí, 15 animátorov a s ni-
mi i hŕba očakávaní.

Nadchádzajúci týždeň sa mal
niesť v téme Prebuď v sebe bojovní-
ka. Chceli sme odpovedať na výzvu
sv. Pavla a obliecť sa do Božej vý-
zbroje, aby sme takto pripravení ľah-
šie zvládali nástrahy života a mali
odvahu konať malé i veľké veci.

Na úvod sme sa rozdelili do sku-
pín, ktoré niesli názvy vojenských
hodností. Každý z nás prekypoval
vôľou hrdo reprezentovať svoju jed-

notku. Zoznámili sme sa s táborovou
hymnou a pravidlami. Naše odhod-
lanie sme spečatili odtlačkom dlane
na spoločnú vlajku. Program celého
týždňa bol vyplnený hrami, súťaža-
mi, športom, spevom či tancom.
Všetci bojovníci mohli predviesť svo-

Aj tento rok, v posledný augus-
tovú nedeľu, zorganizovala sociál-
na komisia podujatie pre deti pod
názvom „Rozprávkový les“.

Popoludňajšie zaujímavé akti-
vity sa deťom veľmi páčili, hoci
tohtoročná účasť mala podmienku
„s rúškom“. Novinkou tohoročnej
akcie bol vodník, ktorý na deti ča-
kal pri rieke. Rovnako rozprávko-
vé postavičky a zvieratká pre deti
pripravili bublinovú show.

Anna Pojezdalová

je silné stránky – úlohy totiž vyžado-
vali rýchlosť, silu, zručnosť, kreativi-
tu, logické myslenie, tímovú prácu.
Vzájomným povzbudzovaním sa po-
silňovali medziľudské vzťahy a vzá-

jomná dôvera,
čo je vždy veľ-
mi dôležité.

Samozre j -
me, pre bojov-
níka je potreb-
né mať duchov-
nú silu, preto
nechýbali spo-
ločné ranné i ve-
černé modlitby,
o b o h a t e n é
o krátke videá či
zvukové na-
hrávky zo živo-

tov svätých. Dvakrát sme sa zúčast-
nili na svätej omši v blízkom kosto-
le. Morálku nášho 80-členného druž-
stva udržiavali eRko tance, rôzne
piesne, ukazovačky a pokriky, nála-
du dvíhalo príjemné slnečné poča-
sie.

eRko tábor 2020

Aj keď je už dávno po lete, dovoľ-
te mi vrátiť sa krátko k jednej udalos-
ti zo začiatku leta. Chcela by som sa
týmto v mene ostatných rodičov po-
ďakovať našim animátorom eRka za
všetku námahu, ktorú vložili do prí-
pravy a samotnú realizáciu tábora pre
naše deti. Celá myšlienka eRko hnu-
tia je podľa mňa úžasná. Cez zábav-
né a vzdelávacie aktivity priblížiť
deťom Boha! Vždy, keď naše deti na-
vštevujú eRko stretko, absolvujú
eRko tábor alebo inú aktivitu pod ich
vedením, môžeme si byť rodičia istí,
že sú našim deťom ponúkané aktivi-
ty, ktoré ich obohacujú po telesnej,
duševnej ale hlavne duchovnej strán-
ke. Tak to bolo aj počas tohto tábora.

Vrátili sa domov naplnené hodnot-
nými zážitkami a skutočnou rados-
ťou. Keďže každá akcia musí byť do-
konale pripravená, úlohy rozdelené,
každý animátor musí vedieť čo má
robiť, pripraviť, naplánovať a koneč-
ne zrealizovať. Čo všetko sa za tým
skrýva, koľko hodín, dní ba týždňov
prípravy, koľko námahy a potu, to
vedia len naši milí animátori. Určite
mohli svoj voľný čas počas prázdnin
tráviť aj inak. Rozhodli sa však veno-
vať svoj čas, sily a svoje talenty na-
šim deťom. Prajem im, nech ich aj
naďalej táto obetavá práca napĺňa a
obohacuje a nech ich za to Pán po-
žehnáva. Za všetkých rodičov veľké
ĎAKUJEME! Vďačný rodič

Poďakovanie od rodičov

Ani sme sa nenazdali, a tábor sa
pomaly ale isto blížil ku koncu.
V posledný deň nás  čakalo vyhod-
notenie súťaží z celého týždňa. A hoci
sme spoznali víťazov aj porazených,

nakoniec sme boli víťazmi všetci.
Bolo to vidieť na tvárach nás všetkých
počas cesty domov. Pretože tie tváre,
hoci sa v nich zračila únava, boli
šťastné...☺

Vaši eRkári
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Ak by ste sa počas leta išli prejsť na našu hoľu,
naskytol by sa vám pohľad na osadu rôznych
stanov, ktorú počas augusta obývali skauti zo
stoštvrtého Ružinovského skautského zboru. Už
neuveriteľné 16-te leto prichádzajú do tohto sedla
medzi horami, kde sú v kontakte s čistou príro-
dou. Svojou nadmorskou výškou 1130 m sa radí
medzi najvyššie položený skautský tábor na Slo-
vensku. Veľa zaujímavosti zo zákulisia skautingu
či samotného letného tábora sme sa dozvedeli od
táborového vodcu Richarda Dvorského. Sám ab-
solvoval od roku 2008 v tejto lokalite už 13 poby-
tov.

Prečo Lesná a prečo tábor?
„Jeden z našich starých vedúcich má veľmi

dobrého kamaráta z Novote a pri rozhovore
o nádhernom mieste na skautský tábor padla
zmienka o Lesnianskej holi. Miesto im hneď uča-
rovalo a od roku 2005 tu táboríme každý rok“.
My, ako 104-tý skautský zbor, sa stretávame kaž-
dý týždeň na tzv. „družinovkách“ a každý, kto sa
chce stať skautom, môže k nám zavítať. Organizu-
jeme počas roka veľa zborových akcií, tiež nie-
koľko viacdenných či celodenných výletov. No
a letný tábor je v podstate akoby za odmenu ☺“,
hovorí Richard Dvorský. Skauti sa na dvoj- až
trojtýždňový pobyt pripravujú už niekoľko me-
siacov v predstihu. Každý z nich presne vie, čo
bude mať počas tábora na starosti.

Aké vekové zloženie majú účastníci vášho
tábora?

„V skautingu sa delíme na Benjamíncov (vek
3 – 5 rokov), Vlčatá a Včielky (6 – 10 rokov),
Skautov a Skautky (11 – 15 rokov), Rangerov
(stredoškoláci) a Roverov (vysokoškoláci). Tento
rok máme v tábore aj jedného triapolročného Ja-
níčka v doprovode maminky. Inak sme tu všetky
vekové kategórie v počte viac 70 členov“.

Začiatok je náročný
Táborovú osadu pripravujú starší skauti v týž-

dennom predstihu. Začína sa naozaj od nuly. Naj-
skôr treba usušiť už pokosenú lúku, potom príde
na rad dovoz stanov a ich samotné stavanie.
V tábore môžeme vidieť tzv. “teepee“ stany (indi-
ánske), veľký hangár (vojenský stan) či klasické
kempingové stany. Novinkou boli tento rok aj dva
„cirkusové“ stany, ktoré sa svojim výzorom nao-
zaj podobajú cirkusovým. „Na tieto sme si popý-
tali strih od českých kolegov, kúpili sme materiál
a šili sme ich doma a dokončovali priamo na
mieste“, prezrádza Richard Dvorský. „Keďže

v sedle nie je elektrika, šijací stroj
sme spojazdnili pomocou autoba-
térie“, dodáva. Výhodou cirkuso-
vého stanu je, že k postaveniu sta-
čia iba 3 drevené žrde, na rozdiel
od indiánskych, kde ich stavitelia
potrebujú až deväť. Postupne by sme
chceli prejsť iba na tieto stany. (Nedá
sa nespomenúť, že každý stan má aj
vlastné ohnisko, ktoré sa využíva
počas chladného počasia a tých je
na holi neúrekom.) Jeden menší vo-
jenský stan v prípade potreby slúži
ako „izolačka“, ďalší ako prístrešok pre kuchyňu
spojenú s jedálňou. V strede táboriska sa nachá-
dza aj oddychové miesto, tzv. chillzóna, ktorá sa
využíva na oddych alebo hry počas voľného času.

Dôležitá je aj hygiena
Prvé dni sa rovnako „budujú“ toalety. V blíz-

kom lese pod konštrukciou z drevených žrdí (viď
foto) treba vykopať jamu. Pred dažďom vás tu
ochráni plachta na vrchnej časti konštrukcie.
K dvom toaletám vedú dva chodníčky, pričom
každý je vybavený jednoduchým dreveným se-
maforom.

Voda sa v tábore delí na pitnú a úžitkovú.
Vzorka zo studničky s prameňom pitnej vody sa
každoročne dáva na rozbor. Táto voda slúži najmä
na varenie a pitný režim. Pre úžitkovú vodu si
chodia skauti do neďalekého potoka. Z bandasiek
a hadíc si vytvorili aj provizórny vodovod, ktorý
vedie do kuchynského stanu aj do válova na umý-
vanie ešusov, ktorý si po sebe umýva každý sám.
(Pozor, neumyté ešusy končia v žihľave ☺!) No
ranné či večerné umývanie, či je teplo a či zima,
sa realizuje priamo v potoku.

Všetky činnosti sa spravodlivo rozdeľujú
Všetci skauti sa spravidla počas roka učia

všetkým činnostiam skautingu. Na tábore má kaž-
dý svoje miesto a pri jednotlivých činnostiach sa
strieda s ostatnými. Či už sa jedná o službu
v kuchyni, nosenie dreva, nakupovanie provian-
tu, udržiavanie poriadku, organizovanie denných
aktivít alebo nočné stráženie tábora, ku všetkému
treba pristupovať zodpovedne. Funkcie ako kurič,
odpadár, čajmajster či fotograf sú tiež na dennom
poriadku. Neodmysliteľný je tiež zdravotník. Oso-
bitnú funkciu má aj kuchynský manažér. Ten sa
stará o celé stravovanie tábora.

Denný program je rozmanitý
Každý deň sa v kempe začína nástupom a ran-

nou rozcvičkou, raňajky zvyknú bývať medzi 8:30
až 9:00, aj podľa toho, kedy sa zásobovači potra-
vín vrátia z dediny. Potom nasledujú rôzne dopo-
ludňajšie aktivity realizované v blízkom okolí
končiace sa obedom. Po obede je čas na individu-
álny oddych. A začína sa popoludňajší program,
ktorý tiež závisí od počasia. V prípade nepriazni-
vého počasia sa na spoločné aktivity využíva veľ-
ký hangár. Vo večerných hodinách sa skauti pre-
súvajú k ohnisku, kde nechýbajú tradičné skaut-
ské piesne sprevádzané gitarou. Jeden večer býva
slávnostný program v slávnostných skautských
rovnošatách. Nad celodenným programom, dodr-
žiavaním časových úsekov či samotnej večierky
má dozor tzv. Radca dňa, na ktorého píšťalku
reaguje každý člen tábora. Súčasťou štrnásťden-
ného pobytu v čistej prírode je aj nedeľná svätá

omša. Aj na túto si skauti v lesíku pripravili
priestor.

Bez mobilu či elektroniky
Počas celého táborového pobytu si tu vďaka

neexistujúcej elektrickej sieti všetci oddýchnu od
všetkých elektronických zariadení, či samotného
telefónu. (Ten je u mladších skautov dokonca
zakázaný.) V prípade vzdialenia sa jednotlivej
skupiny od tábora sa na spojenie využívajú vysie-
lačky. Na ich dobitie slúžia solárne nabíjačky.
Zaujímavosťou je tiež miniknižnica, najmä so
skautskou tematikou.

Tábor skautov na Lesnianskej holi

(Pokračovanie na 16. str.)
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Mužstvo dospelých sa po dlhej pauze naštar-
tovalo 9. augusta. Začali sme dvoma tesnými
prehrami doma, následne sme vyhrali v Habov-
ke. Potom prišla remíza so silnou Polhorou
a výhra v Kraľovanoch. Čo ale nasledovalo po-
tom, nikto nečakal. Totálne sme vybuchli doma
s Vitanovou a v Podbieli. V týchto dvoch zápa-
soch sme spolu inkasovali 10 gólov. Ako tak
sme sa pozbierali v zápase s prvou v tabuľke
Brezovicou, po bezgólovej remíze. V Bielom

Na rok 2020 sme si stanovili jasné ciele:
V kategórii U15 sa pokúsiť o historicky úspech
a postúpiť do 2. najvyššej slovenskej ligy, u
žiakov U13 zdokonaľovať technickú a fyzickú
stránku hráčov a pripraviť ich na prechod do
vyššej kategórie. Pri najmladších U11 bol zámer
pravidelnými zaujímavými tréningami prilákať
čo najviac detí a odtrhnúť ich od mobilov
a počítačov a naučiť ich pravidelne športovať,
aby mali futbal radšej než elektroniku.

Celú zimu sme sa aktívne zúčastňovali
všetkých turnajov, na ktoré sa bolo možné do-
stať, aby sme na jar boli pripravení. Trénovali
sme veľmi veľa, dokonca chlapci chodili behá-
vať mimo tréningov, aby sme sa na tréningoch
mohli venovať čisto technike a taktike hry. Avšak:
„Človek mieni, pán Boh mení“. Pár dní pred
začiatkom sezóny nám dal stopku COVID. To
čo táto „pliaga“ spôsobovala aj spôsobuje rozo-
berať netreba, ale musím povedať, že pre náš tím
to bola obrovská rana. Bolo mi veľmi ľúto chlap-
cov, ktorí tú zimu neskutočne odmakali. Dali
sme do toho všetko a prišli o to, no nie našou
vinou. Som si istý, že keby niet Covidu, dnes sa
hrá v Lesnej 2. liga. Sezóna sa však nedohrala
a my sme nemali inú možnosť, len to prijať
a pripraviť sa na novu sezónu.

V lete sa z osobných dôvodov rozhodol na
poste trénera U11 skončiť Paľko Laššák, z ktoré-
ho nám rástol veľmi perspektívny mládežnícky
tréner. Aj touto cestou mu chcem poďakovať za
jeho prácu. Keďže sa nám nepodarilo zohnať
náhradu, momentálne musí jeden tréner mať na
starosti tri tímy. Sezónu sme začali celkom dob-
re. U15 má na konte 9 bodov z 5 zápasov
a cieľom je skončiť do 4. miesta. U13 je momen-
tálne na spodných priečkach a najväčšiu radosť
nám robí U11, ktorá je vo svojej skupine na 1.
mieste s úžasným skoré 25:5 (25 gólov strelila
a iba 5 inkasovala) a mieri za postupom na
majstrovstvá Oravy, na ktorých by sme sa chceli
pokúsiť získať titul Majstra Oravy. Vzhľadom na
skvelý prístup chlapcov k tréningom aj k zápa-
som, je tento ciel veľmi reálny.

Veľmi dobrou vizitkou pre náš oddiel je, že
záujem hrať za našu obec prejavili aj chlapci zo
susedných dedín. Momentálne sú u nás štyri deti

Z FUTBALU

Potoku sme následne začali dobre, viedli sme už
0:2, a však po spornom závere sme prehrali. Do
konca jesennej časti nám ešte ostávajú dva zá-
pasy. Pokúsime sa konečne potešiť našich fanú-
šikov aj hrou a výsledkami. Túto časť sezóny
samozrejme považujeme za neúspešnú. Mrzí nás,
ak sme našich fanúšikov sklamali. Svetlou strán-
kou sú naše posily z dorastu. Chlapci pravidelne
nastupujú súčasne aj za A-mužstvo a sú ozdo-
bou našich zápasov.

František Dulovec ml.

zo Zákamenného, štyri z Brezy, štyri zo Starej
Bystrice a jeden chlapec z Lomnej, ktorý už
nastupuje v kategórii dorastu. Naopak žiaden
z chlapcov od nás do susedných dedín neodišiel.
Myslím, že je to zrkadlo našej kvalitnej práce vo
futbalových mládežníckych kategóriách.

S čím však bojujeme sú personálne otázky
na postoch trénerov u mládeže. Momentálny
stav je kritický a hrozí, že deti budú chcieť hrať,
ale nebude ich mať kto trénovať. Preto máme
záujem získať fundovaných trénerov, ktorí by
zabezpečovali ešte viac pohybu pre naše deti
avšak v obci sa nám takých ľudí nedarí nájsť.
Keby sme chceli loviť v okolí, potrebovali by
sme na to viac financií.

Žiaľ šport a hlavne futbal je v našej obci
veľmi podhodnotený. Všetky okolité dediny
smerom na Námestovo (Novoť, Zákamenné,
Breza, Lokca, Krušetnica, Mútne, Lomná, Orav-
ské Veselé, Ťapešovo, Vavrečka) hrajú v mláde-
ži nižšie súťaže ako my a aj napriek tomu sú viac
podporovaní ako náš futbalový oddiel. Taktiež
TJ Oravská Lesná ako jedno z mála mužstiev
ponúka možnosť hrať deťom zadarmo a nemáme
žiadne povinné mesačné príspevky ako je to
v iných kluboch. Každé dieťa v našej obci má
rovnakú možnosť navštevovať naše tréningy bez
ohľadu na to, či je rodič nezamestnaný alebo je
bohatý podnikateľ. Preto okrem toho, že sa bu-
deme chcieť venovať deťom, budeme robiť všet-
ko pre to, aby sme im zabezpečili aj trénerov,
ktorí sa im budú môcť venovať. Tri kategórie
nemôžu plnohodnotne pokračovať s jedným tré-
nerom. Z tohto dôvodu, ak od nového roka ne-
príde výrazná podpora od obce alebo nenájdeme
nejakého silného sponzora, ktorý by nám vedel
finančne pomôcť so zabezpečením trénerov, re-
álne hrozí, že sa mládež bude musieť výrazne
zredukovať a deti v takom počte nebudú môcť
chodiť na tréningy. Pracujeme s viacerými mož-
nosťami, no s obmedzeným (pre covid kráte-
ným) rozpočtom ako má tento rok TJ to nejde.
Preto verím, že sa budúci rok v našej obci začne
myslieť aj na naše deti a šport a peniaze na
futbal sa nájdu a budeme môcť dôstojne pokra-
čovať so všetkými kategóriami ako v roku 2020.

Jozef Poništiak

Dospelí

Žiaci

V noci treba strážiť
Rozdelenie služieb platí aj v tomto prípade. Po-

čas každej noci v čase od 22:00 do 6:30 sa striedajú
v dvoch – hodinových intervaloch strážnici celého
tábora. Stráži sa poväčšine v pároch. Počas dňa po-
vieva v tábore vztýčená slovenská vlajka. Tá sa však
večer sťahuje a nahrádza ju vlajka biela. Úlohou
strážnej služby je okrem stráženia samotného kem-
pu, dávať pozor na vlajku. Tá býva korisťou pri pre-
pade tábora iným skautským oddielom. V prípade
takéhoto prepadu mobilizujú strážnici všetkých čle-
nov tábora.

Ako sa začína, tak sa aj končí
Pred tromi týždňami vybudovanú osadu, treba

opäť poskladať a uskladniť na ďalší rok. Už dva dni
pred ukončením tábora sa začína s postupným rozo-
beraním veľkých stanov. V minulosti sa touto záve-
rečnou činnosťou zaoberali iba starší skauti, dnes už
sa delia aj o túto skúsenosť s mladšími. „S uskladne-
ním nám dosť pomôžu miestni lesníci, inak by sme
všetko museli voziť do BA. My sa im na oplátku
snažíme pomôcť s nejakým odprataním dreva v lese.“
hovorí Dvorský. Celé sedlo musí zostať v pôvodnom
stave ako pred príchodom, aby nikto nespoznal, že tu
niekto táboril. Aj veci sa snažia uskladniť zodpoved-
ne, aby im vydržali čo najdlhšie.

Tešia sa na ďalší ročník
Tohtoročný tábor bol trošku iný ako predchádza-

júce. Pre vznik pandémie sa termín posunul z júla na
august. Výhodou však bolo viac slnečných dní, ktoré
si Richard Dvorský vychutnával aj spánkom pod
holým nebom. „Je úžasné pozorovať, ako sa počas
noci presúva mesiac či jednotlivé súhvezdia. Tento
rok sme si užili podstatne menej dažďa ako predchá-
dzajúce roky, ale aj to patrí k táboreniu“, hovorí
Richard. V poradí na budúcoročný 17. tábor sa už
teraz tešia všetci jeho účastníci. Pozície si plánujú
vymeniť aj vedúci tábora. Doterajšieho táborového
vodcu Richarda nahradí jeho súčasná spoluvodkyňa
Anetka Čanakyová. „Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať Lesnému pasienkovému spoločenstvu za
poskytnutie miesta pre tábor, Antonovi Kondelovi
z Lesov SR za každoročnú pomoc pri organizácií
tábora, miestnym kňazom za sprostredkovanie omší
a vôbec všetkým, ktorí nám vždy vychádzajú v ústre-
ty.“

PS: Viac informácií o skautskom zbore sa dozvie-
te na webovej stránke: 104zbor.skauting.sk

Za LN spracoval J.Rošťák

(Dokončenie z 15. str.)

Tábor skautov


