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V knihe proroka Daniela čítame krásny príbeh Zuzany.
Bola to mladá pekná žena, vydatá za bohatého muža. Teda
bola vplyvná a dobrej povesti. Dvaja starci po nej zatúžili,
aby ju mali v hrsti. Ona sa im však nepodala ani pod trestom
krivej obžaloby u nevery. „Radšej zomrieť čistá, ako žiť

poškvrnená,“ asi s takými slovami sa
pripravovala na to najhoršie: krivú
obžalobu a následný trest smrti, lebo
starci ju nespravodlivo obvinili z ne-
very voči svojmu manželovi. Všetci
okolo uverili svedectvo starcov a Zu-
zanu odsúdili na smrť. Zuzana sa mod-
lila k Bohu, aby dal vyniknúť pravde.
Boh dal výrečnosť Danielovi, ktorý ako

jediný sa postavil na obranu Zuzany. Cez neho Boh rozvinul
v plnosti svoju náruč pravdy, v ktorej bola zachránená
Zuzana, ale aj oklamaný ľud. (Porov. Dn 13, 1-63).

Starci boli dosť silní a vplyvní, aby zmanipulovali ľud.
A to sa im aj podarilo. Ľud uveril slovám týchto starcov, nie
statočnému životu Zuzany. Pýtame sa: „Prečo sa im to
podarilo?“ Bola to sila argumentov, alebo slabosť okolia?
O sile argumentov nemôžeme hovoriť, lebo tam bolo klam-
stvo. Ale môžeme hovoriť o slabosti okolia a ľudí v ňom.
Slabosť spočívala v tom, že nedôverovali dobru ani statoč-
nosti a tak pokorili pravdu, aby nemala vplyv. Boh však
našiel spôsob, aby rozvinul v plnosti náruč pravdy cez
statočného Daniela. Možno aj on mal strach zo starcov,
ktorí mali vplyv a boli mocní, ale statočnosť pomohla Dani-
elovi premôcť strach aj mienku okolia. Skutočná pravda
mala inú tvár. Jeho hlas bol silnejší ako hlas starcov a davu.
Jeho hlas bol hlasom pravdy. Myslím si, že seba vložil do
náruče Boha.

Doba, v ktorej žijeme, je veľmi čudná doba. Mohli by
sme povedať, že čosi sa udialo a my to nevieme pravdivo
definovať. Pravda o tejto dobe má množstvo podôb. Právom
sa pýtame, ktorá z týchto podôb má hodnotu skutočnej
pravdy? Nemôžem sa ubrániť myšlienke, že sme svedkami aj
akejsi manipulácie vo vzťahu na vplyvnosť. Veď prvé, čo sa
stalo na začiatku čudnej doby, bolo zatvorenie kostolov. Bol
to pokus o umlčanie Cirkvi? Je pravdou, že Cirkev je vplyv-
ná, veď má v čele Pravdu. Jej vplyv by mohol zavážiť? Nikto
sa nepostavil na jej obranu. Pokojne sme všetci kráčali
v dave s myšlienkou, že iba tak ochránime našu planétu.
Čudné: Iba jediný spôsob! Podobne sa to potom dialo aj
v iných oblastiach nášho života. Manipuluje niekto, koho
meno ani tvár nepoznáme. Tu sa udiala krivda na pravde.

 Básnik František Hrubín na 2. zjazde československých
spisovateľov v roku 1956 v Prahe povedal: „Kto tu spokojne
chodí, píše, poberá honoráre a pokojne zaspáva, akoby
o ničom nevedel, kto nepovie nahlas, tu sa deje krivda – ten
je zakuklený meštiak a sebec. Ten, kto sa dokáže len tajne
hanbiť, je zbabelec.“ To je výzva smerom k tým, ktorí majú
vplyv, aby pomohli vyniknúť skutočnej pravde a táto čudná
doba nemala neobmedzené možnosti manipulácie. Neza-
meňme silu Boha za silu človeka!! To by nemuselo dobre
skončiť. Prajem nám všetkým statočnosť a odvahu rozvíjať
plnú náruč pravdy.

Anton Oparty

Náruč pravdy

Od apríla 2020 sa budova zdravotného
strediska začala postupne meniť a počas
zimy boli dokončené finálne stavebné prá-
ce. Hlavným dôvodom samotnej rekon-
štrukcie bol najmä havarijný stav strechy,
no nielen to. Finančné prostriedky zo zdro-
jov EÚ nám rovnako zabezpečili rozšíre-
nie ambulancií o gynekológiu či rehabili-
táciu. Oprava krovu poskytne plnohodnot-
né využitie podkrovných priestorov pre-

svetlených strešnými oknami. Novým
priestorom sa tu môžu tešiť aj naši seniori,
ktorých na I. podlažie komfortne vyvezie
výťah. Podobne je vo vrchnom podlaží vy-
hradená ambulancia pre občasné vyšetre-
nie iným lekárom – špecialistom. V rámci
projektu budú pacienti už v najbližších me-
siacoch môcť taktiež využiť vyšetrenia ul-
trazvukom, EKG-prístrojom či zubným
röntgenom a mnohými ďalšími prístrojmi.
Bezpečnosť pacientov v priestoroch zdra-

votného strediska zabezpečia germicídne
žiariče. Stredisko bude vybavené ďalšou
potrebnou technikou ako centrálnym ob-
jednávkovým KIOSK systémom zavede-
ným do každej ambulancie a tiež centrál-
nym prenosným defibrilátorom.

Súčasťou rekonštrukcie bola samozrej-
me kompletná výmena kúrenárskych roz-
vodov, rekonštrukcia vodoinštalačných či
elektrických rozvodov, vrátane energetic-

ko-úsporného zateplenia budovy. Celkovo
na tento projekt obec využila z fondov EÚ
782 000,- €, z rozpočtu obce bola použitá
čiastka 95 000,- €.

V priebehu leta je v okolí zdravotného
strediska naplánovaná úprava parkovacej
plochy a s tým súvisiaceho odvodnenia.
Veríme, že táto budova bude plnohodnotne
slúžiť občanom počas ďalších desaťročí.
Rovnako dúfame, že čoskoro bude do na-
šej obce pridelený aj detský lekár.

Jozef Rošťák

Zdravotné stredisko prešlo
rozsiahlou rekonštrukciou

Aj napriek tomu, že posledné návrhy na
usporiadanie pozemkov v rámci ROEP-u
boli odoslané z obce na Okresný úrad do
Námestova už v roku 2018, tretina vlastní-
kov sa doposiaľ zápisu do katastra nedoč-
kala. Takmer 800 návrhov komisie ROEP
bolo zapísaných do katastrálnej mapy.
Zvyšných 400 je v súčasnosti na bode mra-
zu.

Dôvody sú dva. Prvým je fakt, že na
Okresnom úrade v Námestove, pozemko-
vom a lesnom odbore je poddimenzovaný
stav pracovnej sily oproti iným okresom.

Čo znamená, že od ukončenia samotného
procesu ROEP prebiehali zápisy do ka-
tastra veľmi pomaly. Zamestnanec na to
určený mal okrem toho ešte ďalšiu agendu.

Druhým dôvodom je skutočnosť, že
v prebiehajúcom procese ROEP, ktorý pre-
biehal do roku 2019, Slovenský pozemko-
vý fond (SPF) zastupujúci neznámych vlast-
níkov náhle zmenil podmienky a pravi-
dlá, ktoré platili do jari 2020. To znamená,
že aj keď vo svojom zastúpení na každom
stretnutí komisie ROEP dal súhlasné

DVA problémy s dokončením
procesu ROEP – ŠTARTUJE PETÍCIA!

(Pokračovanie na 6. str.)
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Očami starostu

Vážení Oravskolesňania, dovoľte
mi prihovoriť sa Vám niekoľkými ve-
tami a v krátkosti priblížiť aktuálne
dianie v našej
obci. Uplynul
viac ako rok
a postupne
sme sa museli
zmieriť s množ-
stvom obme-
dzení spoje-
ných s opatre-
niami na za-
bránenie šíre-
nia ochorenia
COVID-19. Jedným z týchto opatre-
ní je i pravidelné týždenné testova-
nie. V našej obci ho vykonávame
pod záštitou MOM ZŠ s MŠ, pod
vedením a organizáciou pána riadite-
ľa Miroslava Kvaka a skvelého od-
berového tímu, ktorý už určite dobre
poznáte. Len vďaka nim a Vašej ocho-

te sa nám podarilo tieto náročné
týždne postupne v pokoji zvládať.
Rád by som preto im aj Vám vyslovil
obrovské poďakovanie a uznanie za
naozaj veľkú obetu pre zlepšenie na-
šej epidemiologickej situácie.

Nezávisle od rôznych opatrení
pokračujeme postupne v príprave in-
vestičných aktivít na tento rok.
V najbližších dňoch by sme chceli
zahájiť stavbu informačného centra
(TIK) na mieste bývalej predajne
ovocia a zeleniny známej aj ako
„oáza“. Táto bola odstránená po ro-
koch jej „čestného miesta“ v centre
obce. Teraz ju nahradí nová stavba,
architektonicky zhodná so stavbou
dominanty našej obce, kostola sv.
Joachima a Anny. Financovaná bude
tak zo zdrojov Európskej únie ako aj
zdrojov obce.

Po odovzdaní staveniska začnú
prebiehať stavebné práce na ďalšom
projekte a to Zbernom dvore Orav-
ská Lesná. Tento bude umiestený

z dôvodu lepšieho prístupu občanov
v areáli Poľnohospodárskeho druž-
stva. Súčasťou projektu je aj dodanie
techniky na zlepšenie triedeného zbe-
ru v našej obci. Veríme, že i touto
formou prispejeme k zlepšeniu sepa-
rácie zberu v našej dedinke.

Ako ďalšiu aktivitu spomeniem
i úpravu parkovacej plochy v okolí
zdravotného strediska. Po jeho re-
konštrukcii sa ukazuje parkovanie
a odvodnenie plochy ako ďalšia ne-
vyhnutná investícia pre zlepšenie do-
stupnosti a bezpečnosti parkovania
pri stredisku.

Po rekonštrukcii sály KD sme sa
taktiež pustili do obnovy plochy át-
ria, kde by sme časom radi vybudo-
vali oddychovú zónu pre návštevní-
kov a hostí sály KD. Akútny stav si
vyžiadal aj rekonštrukciu upchatej,
zalomenej a zle vyspádovanej kana-
lizácie, ktorá spôsobovala v posled-

nom čase veľké problémy pri odvá-
dzaní splaškových vôd z prevádzok
ako aj kuchyne a WC zariadení. Pri
týchto prácach sa zároveň realizuje
aj odvodnenie plochy átria dažďovou
kanalizáciou.

Popri všetkom behu života ne-
chceme zabúdať na našich najmlad-
ších obyvateľov obce, jubilantov
a ani na naše mamy. Všeobecné pro-
tiepidemiologické opatrenia nám
však stále nedovoľujú vyjadriť úctu
i poďakovanie spoločným stretnutím,
veselou debatou či krásnym spevom.
Osobitne ma mrzí, že sa už po druhý
rok nemôžu ani naše detičky naplno
venovať svojim koníčkom, ale aj ta-
lentom.

Na záver môjho krátkeho prího-
voru chcem preto vysloviť úprimné
želanie, aby sa nepriaznivá situácia
šírenia ochorenia COVID-19 čosko-
ro zlepšila a aby sme sa dostali späť
do plnohodnotného spoločenského
života.

Na základe novelizácie zákona
o lesoch a ich obhospodarovania 326/
2005 Z.z. účinnej od 1. 9. 2019 vznik-
la povinnosť vlastníkom lesných po-
zemkov zabezpečiť prevzatie svojich
lesných pozemkov do správy a užíva-
nia (§4, ods. 1a). Na základe toho je
potrebné podať na Okresný úrad lesný
a pozemkový odbor žiadosť o prevza-
tie lesných pozemkov do svojej sprá-
vy.

Na obecnej tabuli obce Oravská
Lesná je vyvesená výzva verejnou
vyhláškou na 60 dní pre vlastníkov
lesných pozemkov, aby požiadali
o vrátenie lesných pozemkov do svo-
jej správy, tento termín sa končí 15. 5.
2021. Z toho vyplýva, každý vlastník
by si mal na svojom liste vlastníctva
skontrolovať, či v zozname parciel,
prípadne lesných porastov sa nachá-
dzajú aj jeho pozemky. Následne má
6 mesiacov na to, aby podal žiadosť
o vrátenie lesných pozemkov do svo-
jej správy. Do zákona o lesoch pribu-
dla nová definícia pojmu „obhospo-
darovateľ lesa“ (§2, ods. 1 Z.z). Môže
ním byť fyzická osoba, fyzická osoba
– podnikateľ, alebo právnická osoba
zapísaná do evidencie lesných pozem-
kov. V praxi to znamená, že vlastník
lesného pozemku, ktorý má rozlohu
min 0,5 ha a je majoritným vlastní-
kom, napíše na Okresný úrad žiadosť
o vrátenie pozemkov do svojej správy.
a/ Ak nemá potrebnú rozlohu pozem-
ku, môže sa spojiť s ostatnými vlast-
níkmi okolitých pozemkov a dohod-
núť sa na spoločnej správe celého les-
ného pozemku, vyberú si buď vlastní-
ka s najväčšou rozlohou. Môžu zvoliť
aj iný spôsob a ten podá na okresný
úrad ako nový obhospodarovateľ lesa
žiadosť o vrátenie pozemkov do svo-
jej správy a bude následne zapísaný
ako nový obhospodarovateť lesa.
b/ Ak rozloha pozemno-knižných par-
ciel nekorešponduje s rozlohou lesné-
ho pozemku, je potrebné dať zamerať
parcely a vytýčiť merné body, na kto-
rých chce obhospodarovateľ fungovať,
aby bolo možné vytvoriť nový JPRL,
ale tieto práce je potrebné geodetom
platiť. Ďalší postup je rovnaký ako v
bode A. Okresný úrad má na vybave-
nie žiadosti 30 dní. Po zapísaní ob-
hospodarovateľa lesa do evidencie les-
ných pozemkov musí tento obhospo-
darovateľ doložiť zmluvu s Odborným
lesným hospodárom, ktorý mu bude
vykonávať odbornú činnosť v poras-
toch, samozrejme za úplatu.

Ďalšia možnosť je, že sa o svoje
porasty neprihlásite a správu zo záko-
na bude vykonávať osobitný obhos-
podarovateľ lesa, ktorého poverí
Okresný úrad. Predpokladá sa, že to
budú štátne lesy. Za svoju činnosť vo
vašich porastoch budú vykonávať všet-
ku lesnícku činnosť, účtovať náklady

a predávať drevo. Povinnosť raz za 5
rokov, vypracuje správca ŠL finančnú
uzávierku a budú požadovať prípadnú
stratu uhradiť, ak vlastník túto stratu
neuhradí, vznikne podľa §5 1e ods.3
záložné právo k dotknutým pozem-
kom, za ktoré nebola uhradená strata.

Valné zhromaždenie na vlaňajšom
Valnom zhromaždení schválilo pre-
vzatie súkromných lesných pozemkov
do správy urbárskeho spoločenstva.
Ak vlastníci súkromných lesných po-
zemkov vyjadria súhlas s týmto kro-
kom. Vyvstáva však otázka, kto bude
platiť náklady na OLH pracovníka
v súkromných lesoch. Ďalší problém
je, že v porastoch by mali vykonávať
všetky práce ťažobné spoločnosti za-
zmluvnené spoločenstvom a samotní
vlastníci by si mohli vykonávať len ak
samovýrobu pri chystaní palivového
dreva. Opäť je tu otázka, kto zaplatí
náklady na ťažbu, vypaľovanie, sade-
nie a pod. Podľa zákona by ich mali
platiť vlastníci porastov v pomere
k veľkosti parciel v danom lesnom
poraste. Možnosť prevzatia lesných
porastov do správy urbariátu aspoň
dočasne, kým by sa nevytvorilo napr.
spoločenstvo vlastníkov súkromných
pozemkov je asi najschodnejšia, len
otázka financovania takýchto činnos-
tí by sa musela formulovať v nejakej
zmluve medzi Urbariátom a vlastník-
mi. V zákone je však aj jedna formu-
lácia, ktorá nepredpokladá vymáha-
teľnosť uhradenia pohľadávky za čin-
nosti vykonané v súkromných poras-
toch v prospech obhospodarovateľa,
okrem štátnych lesov. Takže prípadné
straty za činnosti v súkromných po-
rastoch by si musel aj urbariát hradiť z
financií spoločenstva, čo by výrazne
ponížilo výšku už aj tak malých divi-
dend pre podielnikov urbariátu.

Na záver by som chcel požiadať
všetkých vlastníkov súkromných le-
sov, aby čím skôr upovedomili urba-
riát o svojom úmysle prebrať si sprá-
vu a obhospodarovanie lesov do svo-
jej réžie, aby sme vedeli vytriediť ich
parcely, prípadne porasty zo zoznamu
vyveseného na úradnej tabuli obce.

Jozef Brňák
Doplnenie:

Obec Oravská Lesná, zastúpená
starostom obce a poslancami OZ po-
žiadala Okresný úrad – pozemkový
a lesný odbor o predlženie termínu
výzvy OU-NO-PLO2-2021/003233-
002 zo dňa 15. 03. 2021 na zabezpe-
čenie odborného hospodárenia v le-
soch a podanie návrhu na zápis do
evidencie lesných pozemkov podľa
§ 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch
z dôvodu pretrvávania pandemic-
kej situácie, kedy sa vlastníci ne-
môžu spoločne stretnúť a dohodnúť
sa určitom riešení situácie.

Redakcia LN

Oznam pre vlastníkov
súkromných lesných porastov
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
U z n e s e n i e zo dňa 13. 11. 2020

OZ schvaľuje:
zadanie zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce
Oravská Lesná

U z n e s e n i a zo dňa 7. 12. 2020

OZ vyhlasuje:
1. v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
voľbu hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná,
ktorá sa uskutoční dňa 05. 02. 2021.

2. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a príloha-
mi kandidáti doručia poštou alebo osobne najne-
skôr do 22. januára 2021 do 15:00 hod. v zalepenej
obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“
na adresu: Obecný úrad Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná 291

3. rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra
obce Oravská Lesná je 0,40 ustanoveného týžden-
ného pracovného času /t.j. 15 hodín týždenne/.
Hlavný kontrolór je volený na funkčné obdobie
6 rokov.

OZ schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Oravská Lesná na 1. polrok 2021.
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 polož-
kami a navýšenie príjmov a výdavkov.
OZ schvaľuje:
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi: Jozefínou

DULOVCOVOU, rodenou Kolenčíkovou, bytom
029 57 Oravská Lesná č. s. 471 a Jozefom SRO-
GOŇOM, rodeným Srogoňom, bytom 029 57 Orav-
ská Lesná č. s. 941, a kupujúcim: obcou Oravská
Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO:
00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD. starostom obce, ktorej predmetom je kúpa
novovytvoreného pozemku registra KN „C“ par-
celné č. 10400/179 – trvalý trávny porast o výmere
1130 m2, vytvoreného geometrickým plánom
č. 114/2019 zo dňa 29. 04. 2019, vyhotoviteľa
Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01
Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa
22. 05. 2019, pod č. 388/2019 z pozemku parcely
registra KN „E“ parcelné č. 10823 – orná pôda
o výmere 1307 m2, zapísaného v LV č. 4102 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, pod B 2 na meno predávajúceho Jozefa
Srogoňa v 1-ici, pod B 4 na meno predávajúcej
Jozefíny Dulovcovej v 1-ici,

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi určená doho-
dou vo výške 14,50 Eur/m2, kúpna cena predstavu-
je 16.385,- Eur, slovom šesťnásťtisíctristoosemde-
saťpäť eur, ktorá kúpna cena bude vyplatená kupu-
júcim predávajúcemu Jozefovi Srogoňovi v 1-ici
t.j. vo výške 8.192,50 Eur, predávajúcej Jozefíne
Dulovcovej v 1-ici vo výške 8.192,50 Eur, a to tak,
že Jozefovi Srogoňovi bude vyplatená časť kúpnej
ceny vo výške 4.096,25 Eur do 7-mich dní odo dňa
povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností, a časť kúpnej ceny vo výške 4.096,25
Eur bude vyplatená v lehote do jedného roka od
povolenia vkladu vlastníckeho práva tejto zmluvy
do KN a predávajúcej Jozefíne Dulovcovej bude
vyplatená časť kúpnej ceny vo výške 4.096,25 Eur
do 7-mich dní odo dňa povolenia vkladu vlastníc-
keho práva do katastra nehnuteľností, a časť kúpnej
ceny vo výške 4.096,25 Eur bude vyplatená v le-
hote do jedného roka od povolenia vkladu vlast-
níckeho práva tejto zmluvy do KN,

c/ poplatok 66,- € za návrh na vklad do katastra
uhradí 1 obec Oravská Lesná ako kupujúci a 1
Jozefína Dulovcová a Jozef Srogoň ako predávajú-
ci.

OZ schvaľuje:
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Spoločnosťou

Kumitech s.r.o. Čingov 860, 951 31 Močenok,
IČO: 50290266, zapísaná v obchodnom registri
OS Trnava, odd. Sro, vo vl. č. 37568/T, zastúpená
konateľom Milanom Kulichom a kupujúcim obcou
Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291,
IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Maj-
dišom, PhD. starostom obce, ktorej predmetom je
kúpa novovytvorených pozemkov registra KN „C“
parcelné číslo 8589/6 – ostatná plocha o výmere
77 m2, vytvorený z KN „C“ parcely č. 8589/6 –
ostatná plocha o výmere 100 m2, č. 8589/7 – trvalý
trávny porast o výmere 21 m2, vytvorený KN „C“
parcely č. 8589/5 – trvalý trávny porast o výmere
25 m2, č. 8589/8 – ostatná plocha o výmere 23 m2,
vytvorenej z KN „C“ parcely č. 8589/6 – ostatná
plocha o výmere 100 m2, č. 8589/9 – trvalý trávny
porast o výmere 93 m2, vytvorenej z KN „C“ par-
cely č. 8589/4 – trvalý trávny porast o výmere 122
m2, zapísaných vo výpise z katastra nehnuteľností
LV č. 3718 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na meno predá-
vajúceho v 1/1-ine, všetky novovytvorené pozem-
ky vytvorené na základe Geometrického plánu č.
46474803-59/2020 zo dňa 26. 08. 2020, úradne
overeného 28. 09. 2020, pod č. 996/2020 vyhoto-
viteľa EasyMAP s.r.o, ul. Mieru 282, 029 01 Ná-
mestovo, IČO: 46474803, kúpnu zmluvu medzi
predávajúcou: Ľubicou CHUDJAKOVOU, rode-
nou Karatníkovou, bytom 029 56 Zákamenné č.
745 a kupujúcim obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená
JUDr. Marekom Majdišom, PhD. starostom obce,
ktorej predmetom je novovytvorený pozemok re-
gistra KN „C“ parcelné číslo 8632/4 – trvalý tráv-
ny porast o výmere 37 m2, vytvorený z KN „C“
parcely č. 8632/1 – trvalý trávny porast o výmere
1106 m2, zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľ-
ností LV č. 2428 k. ú. Oravská Lesná, obec Orav-
ská Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno
predávajúcej v 1/1-ine, vytvorený na základe Geo-
metrického plánu č. 46474803-59/2020 zo dňa 26.
08. 2020, úradne overeného 28. 09. 2020, pod č.
996/2020 vyhotoviteľa EasyMAP s.r.o, ul. Mieru
282, 029 01 Námestovo, IČO: 46474803.

b/ Kúpna cena bola medzi účastníkmi určená doho-
dou vo výške spolu 2,- Eurá, slovom dve eurá,
ktorá kúpna cena bude vyplatená predávajúcemu
spoločnosti Kumitech s.r.o., Čingov 860, 951 31
Močenok, IČO: 50290266 vo výške 1,- Euro, pre-
dávajúcej Ľubici Chudjakovej vo výške 1,- Euro,
a to pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmlu-
vy obaja predávajúci potvrdzujú, že im bola do-
hodnutá kúpna cena vyplatená.

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

OZ schvaľuje:
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi: 1/Pavol TE-

REŠTÍK, rodený Tereštík, bytom 029 57 Oravská
Lesná č. 517, 2/Pavol SMOLKA, rodený Smolka,
a manž. Mgr. Dominika SMOLKOVÁ, rodená Vráb-
ľová, obaja bytom 029 57 Oravská Lesná č. 381, 3/
Jozef FAJČÁK, rodený Fajčák, a manž. Blanka
FAJČÁKOVÁ, rodená Tereštíková, obaja bytom
029 57 Oravská Lesná č. 518, 4/Milan POJEZDA-
LA, rodený Pojezdala, a kupujúcim obcou Orav-
ská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO:
00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce, ktorej predmetom je kúpa
novovytvoreného pozemku parcela registra „C“
KN č. 9700/356 – ostatná plocha o výmere 40 m2,
vytvorená z KN „C“ parcely č. 9700/356 – ostatná
plocha o výmere 40 m2, zapísaná vo výpise z ka-
tastra nehnuteľností LV č. 5144 k. ú. Oravská Les-
ná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B
1 na meno predávajúceho Jozefa Fajčáka, rodený
Fajčák a Blanky Fajčákovej, rodenej Tereštíkovej
v 9/10-inách, pod B 2 na meno predávajúceho
Pavla Smolku, rodený Smolka, a manželky Mgr.
Dominiky Smolkovej, rodenej Vrábľovej v 1/10-

ine, novovytvorený pozemok parcelu registra „C“
KN č. 9700/362 – ostatná plocha o výmere 19 m2,
vytvorená z KN „C“ parcely č. 9700/362 – ostatná
plocha o výmere 19 m2, zapísaná vo výpise z ka-
tastra nehnuteľností LV č. 5145 k. ú. Oravská Les-
ná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B
1 na meno predávajúceho Pavla Tereštíka, rodený
Tereštík v 8/10-inách, pod B 2 na mená predávajú-
cich Pavla Smolku, rodený Smolka a manž. Mgr.
Dominiky Smolkovej, rodenej Vrábľovej v 1/10-
tine, pod B 3 na mená predávajúcich Jozefa Fajčá-
ka, rodený Fajčák a manž. Blanky Fajčákovej,
rodenej Tereštíkovej v 1/10-ine, novovytvorený
pozemok parcelu registra „C“ KN č. 9700/431 –
ostatná plocha o výmere 22 m2, vytvorená z KN
„E“ parcely č. 10724 – orná pôda o výmere 171 m2,
zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.
4079 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B l na meno predávajúceho
Pavla Tereštíka, rodený Tereštík v 1/1-ine, novo-
vytvorený pozemok parcelu registra „C“ KN č.
9700/432 – ostatná plocha o výmere 162 m2, vy-
tvorená z KN „E“ parcely č. 10644/1 – trvalý
trávnatý porast o výmere 1826 m2, zapísaná vo
výpise z katastra nehnuteľností LV č. 4046 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, pod B 1 na meno predávajúceho Milan
Pojezdala, rodený Pojezdala, 1/1-ine, novovytvo-
rený pozemok parcelu registra „C“ KN č. 9700/
435 – ostatná plocha o výmere 123 m2, vytvorená
z „C“ KN parcely č. 9700/359 – ostatná plocha
o výmere 292 m2, zapísaná vo výpise z katastra
nehnuteľností LV č. 5144 k. ú. Oravská Lesná,
obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B l na
mená predávajúcich Jozef Fajčák, rodený Fajčák
a manž. Blanka Fajčáková, rodená Tereštíková v
9/10-inách, pod B 2 na mená predávajúcich Pavol
Smolka, rodený Smolka a manž. Mgr. Dominika
Smolková, rodená Vrábľová v 1/10-ine, novovy-
tvorený pozemok parcela registra „C“ KN č. 9700/
436 – ostatná plocha o výmere 9 m2, vytvorená
z KN „E“ parcely č. 10724 – orná pôda o výmere
171 m2, zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľnos-
tí LV č. 4079 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno Pavol
Tereštík, rodený Tereštík v 1/1-ine, ktoré novovy-
tvorené parcely sú všetky vytvorené geometric-
kým plánom č. 176/2020 zo dňa 15. 06. 2020,
vyhotoviteľa Brandýs, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda
329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281, úradne
overeného dňa 13. 07. 2020 pod č. 630/2020,

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi určená dohodou
spolu vo výške 5,- Euro, slovom päť euro, z toho
predávajúcemu Pavlovi Tereštíkovi bude vyplate-
ná suma 1,- Euro, predávajúcim Jozefovi Fajčáko-
vi a manželke Blanke Fajčákovej bude vyplatená
suma 1,- Euro, predávajúcim Pavlovi Smolkovi
a manželke Mgr. Dominike Smolkovej bude vy-
platená suma 1,- Euro, predávajúcemu Milanovi
Pojezdalovi bude vyplatená suma 1,- Euro, a to
všetko pri podpise tejto zmluvy. Podpisom tejto
zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im dohodnutá
kúpna cena bola vyplatená,

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

OZ schvaľuje:
predĺženie nájomnej zmluvy medzi obcou Oravská
Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722,
zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., staros-
tom obce a Ing. Michalom Beloritom, bytom Oravská
Lesná 917, 029 57 Oravská Lesná na prenájom neby-
tových priestorov v kultúrnom dome v Oravskej Les-
nej za účelom skúšobne pre hudobnú kapelu na dobu
určitú do 30. 04. 2021.
OZ schvaľuje:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za
školský rok 2019/2020.
OZ schvaľuje:
VZN č. 1/2020 o dani za ubytovanie so zapracovaný-
mi zmenani a doplneniami s účinnosťou od 01. 01.
2021.
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OZ schvaľuje:
VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Oravská Lesná so zapracovanými zmenani
a doplneniami s účinnosťou od 01. 01. 2021.
OZ schvaľuje:
VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Oravská Lesná so zapracovanými zmenani a doplne-
niami s účinnosťou od 01. 01. 2021.

U z n e s e n i a zo dňa 11. 12. 2020

OZ schvaľuje:
A)kúpnu zmluvu medzi predávajúcim obcou Orav-

ská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO:
00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce a kupujúcimi Ludvíkom Fi-
lipczykom, rod. Filipczyk a Hanou Filipczykovou,
rod. Murínovou, bytom Ruská 1773/7, 735 06 Kar-
viná – Nové Město, ktorej predmetom je kúpa
pozemku registra „C“ KN 6791/2 – zastavaná plo-
cha a nádvorie o výmere 597 m2 zapísaná na LV
č. 905 katastrálne územie Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo, na meno predá-
vajúceho v 1/1-ine.

B)Kúpna cena bola obecným zastupiteľstvom určená
vo výške 10,57 € za m2, slovom desať eur päťde-
siatsedem centov za m2. Kúpna cena bude vyplate-
ná kupujúcimi predávajúcemu obec Oravská Les-
ná vo výške 6310,29 €, slovom šesťtisíctristodesať
eur dvadsaťdeväť centov, pri podpise zmluvy.

C)Osobitný zreteľ: Obec Oravská Lesná nemôže ďa-
lej uvedený pozemok využívať a ani ho ponúknuť
verejným ponukovým konaním z dôvodu jeho dl-
hodobého užívania zo strany vlastníka nehnuteľ-
nosti stojacej na tomto pozemku a to p. Hany
Filipczykovej.

D)Správny poplatok 66,- € za návrh na vklad do
katastra, uhradia kupujúci.

OZ schvaľuje:
žiadosť p. Lukáša Úradníka o opravu komunikácie
bude zahrnutá do rozpočtu obce na budúci rok aj do
investičných akcií kapitálových výdavkov čo sa týka
verejného osvetlenia.
OZ schvaľuje:
preplatenie nákladov na obnovu hospodárskej budo-
vy po požiari do výšky 700,- € s DPH p. Magdaléne
Mordačikovej.
OZ schvaľuje:
splátkový kalendár pre p. Štefana Romana na dlžnú
sumu na obdobie maximálne 24 mesiacov.
OZ vyhovuje:
žiadosti Mgr. Marcely Svinčákovej zo dňa 07. 12.
2020, avšak zavedenie meračov tepla v priestoroch
nájomníkov v súčasnej dobe nie je technicky možné.
Vykurovacie teleso bude opravené v najbližšej mož-
nej dobe.
OZ schvaľuje:
zámer zámeny pozemku registra „C“ KN parc. č.
7708/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521 m2

za pozemok rovnakej bonity a prípadne väčšej rozlo-
hy alebo jeho predaj prostredníctvom verejného po-
nukového konania.
OZ schvaľuje:
zámer zameniť pozemok KN-C par. č. 7742/5, zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, ktorý je vo
vlastníctve obce Oravská Lesná, odčlenený z KN-C,
parc. č. 7742/3 evidovaný na LV 905 v k. ú. Oravská
Lesná a pozemok KN-C par. č. 7744/7, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 34 m2, odčlenený z KN-
E, parc. č. 7744/2 evidovaný na LV 2773 v k. ú.
Oravská Lesná podľa GP č. 328/2020 zo dňa 21. 10.
2020 vypracovaný Brandys s. r. o., so sídlom ul.
Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, 029 01, IČO:
36431281, úradne overený OÚ Námestovo, katastrál-
nym odborom dňa 05. 11. 2020 pod č. 1185/2020.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že
obec Oravská Lesná dlhodobo užíva pozemok p. Anny
Brňákovej ako parkovisko a zámenou s nevyužíva-
nou časťou pozemku, ktorú p. Anna Brňáková užíva
ako záhradu sa upravia vzájomné vlastnícke vzťahy
k pozemkom, tak ako ich aj reálne jednotlivé strany
užívajú.

OZ schvaľuje:
A)kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Annou Brňá-

kovou, trvale bytom Oravská Lesná 306, 029 57
Oravská Lesná a kupujúcim obcou Oravská Lesná,
029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722,
zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., sta-
rostom obce, ktorej predmetom je kúpa pozemku
registra KN-C par. č. 7744/8, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 29 m2, odčleneného z KN-E,
parc. č. 7744/2 evidovaný na LV 2773 v k. ú.
Oravská Lesná podľa GP č. 328/2020 zo dňa 21.
10. 2020 vypracovaný Brandys s. r. o., so sídlom
ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, 029 01,
IČO: 36431281, úradne overený OÚ Námestovo,
katastrálnym odborom dňa 05. 11. 2020 pod č.
1185/2020. na meno predávajúceho v 1/1-ine.

B)Kúpna cena bola obecným zastupiteľstvom určená
vo výške 14,50 € za m2, slovom štrnásť eur päťde-
siat centov za m2. Kúpna cena bude vyplatená
kupujúcim predávajúcemu Anne Brňákovej vo výš-
ke 420,50 €, slovom štyristodvadsať eur päťdesiat
centov, pri podpise zmluvy.

C)Správny poplatok 66,- € za návrh na vklad do
katastra uhradí kupujúci obec Oravská Lesná.

OZ schvaľuje:
A)kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Jozefom Šľach-

tom, rod. Šľachta, trvale bytom Jasenovská 463,
029 57 Oravská Lesná a kupujúcim obcou Oravská
Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO:
00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce, ktorej predmetom je kúpa
pozemku registra KN-C parc. č. 8700/62, trvalý
trávny porast o výmere 110 m2, evidovaný na LV
5413, o veľkosti jeho podielu 79/84.

B)Kúpna cena bola obecným zastupiteľstvom určená
vo výške 1,- €, slovom jedno euro. Kúpna cena
bude vyplatená kupujúcim predávajúcemu Jozefo-
vi Šľachtovi vo výške 1,- €, slovom jedno euro, pri
podpise zmluvy.

C)Správny poplatok 66,- € za návrh na vklad do
katastra uhradí kupujúci obec Oravská Lesná.

OZ schvaľuje:
VZN Obce Oravská Lesná č. 4/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady s navrhnutými a preroko-
vanými zmenami a doplnkami.
OZ schvaľuje:
rozpočet obce na rok 2021 na úrovni hlavných kate-
górií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifiká-
cie vrátane programov a podprogramov.
OZ schvaľuje:
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného fi-
nančného príspevku č. č. OPKZP-PO1-SC111-2017-
33/29 zo dňa 20. 01. 2020 (ďalej len „Zmluva
o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPE-
ČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNÉ POKUTY“, Prílohy č. 1 Zmluvy
o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prí-
spevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme
Zmluvy o zriadení záložného práva do predloženia
ŽoP, ktorou samostatne, alebo v súčte so skôr predlo-
ženými ŽoP je zo strany prijímateľa nárokované NFP
vo výške najmenej 80% z celkového kontrahovaného
NFP pre poskytovateľa Ministerstvo životného
prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va, IČO: 42181810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v za-
stúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Ta-
jovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031,
poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostre-
dia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Brati-
slava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská
Lesná, kód projektu ITMS2014+: 310011Q098.
Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Lesná zároveň
poveruje starostu JUDr. Mareka Majdiša, PhD. pod-
písať Zmluvu o zriadení záložného práva na zabezpe-
čenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytova-
teľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
OZ schvaľuje:
VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Oravská Lesná. OZ schvaľuje:

financovanie nákupu traktora značky ZETOR, VIN:
000F4G4L41MS03483 s príslušenstvom a to formou
investičného úveru od poskytovateľa Slovenskej spo-
riteľne, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Brati-
slava, IČO: 00151653 na základe indikatívnej ponu-
ky zo dňa 09. 12. 2020 s výškou úverového rámca
33.550,- EUR na obdobie splátok od 14. 01. 2021 do
15. 12. 2022.

U z n e s e n i a zo dňa 26. 03. 2021

OZ konštatuje:
Martin Srogoň zložil zákonom predpísaný sľub po-
slanca Obecného zastupitelstva.
OZ volí:
a/ predsedu komisie kultúry a športu pri OZ p. Mgr.

Dominika Dendisa, poslanca OZ s účinnosťou od
01. 04. 2021,

b/ člena komisie kultúry a športu pri OZ p. Martina
Srogoňa, poslanca OZ s účinnosťou od 01. 04.
2021.

OZ volí:
člena stavebnej komisie pri OZ p. Martina Srogoňa,
poslanca OZ s účinnosťou od 01. 04. 2021.
OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2021 vykonanú rozpočto-
vým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona
č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi
položkami a navýšenie príjmov a výdavkov.
OZ žiada:
kontrolóra obce o vypracovanie podrobnejšej správy
v oblasti financovania stredísk ako: obecný úrad,
kultúrne stredisko, knižnica, zberný dvor.
OZ žiada:
kontrolóra obce, aby správy z kontrolnej činnosti
zasielal následne do 15 dní po vykonaní kontroly
poslancom OZ.
OZ schvaľuje:
A)Zámennú zmluvu medzi prvým vymieňajúcim ob-

cou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291,
IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Maj-
dišom, PhD., starostom obce a druhým vymieňajú-
cim Annou Brňákovou rod. Brňáková, trvale by-
tom 029 57 Oravská Lesná č. s. 306.
Prvý vymieňajúci je vlastníkom nehnuteľností za-
písaných v LV č. 905 katastrálne územie Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, a to
pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 7742/5
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2,
odčlenený z KN-C parcelné číslo 7742/3, pod B 1
na meno prvého vymieňajúceho v 1/1-ine.
Druhý vymieňajúci je vlastníkom nehnuteľností
novovytvoreného pozemku registra KN „C“ par-
celné číslo 7744/7 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 34 m2, vytvoreného geometrickým plá-
nom č. 328/2020 zo dňa 21. 10. 2020, vyhotoviteľa
Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01
Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa
05. 11. 2020 pod č. 1185/2020 z pozemku registra
KN „E“ parcelné číslo 7744/2 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 242 m2, zapísaného v LV č.
2773 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na meno druhej vymie-
ňajúcej v 1/1-ine.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že
obec Oravská Lesná dlhodobo užíva pozemok
p. Anny Brňákovej ako parkovisko a zámenou
s nevyužívanou časťou pozemku, ktorú p. Anna
Brňáková užíva ako záhradu, sa upravia vzájomné
vlastnícke vzťahy k pozemkom, tak ako ich aj
reálne jednotlivé strany užívajú.
Výmery vymieňajúcich sa pozemkov nie sú zhod-
né, výmera pozemku druhého vymieňajúceho je
vyššia oproti výmere pozemku prvého vymieňajú-
ceho o 2 m2, účastníci nemajú povinnosť si navzá-
jom vyplácať finančnú náhradu za rozdiel vo vý-
merách vymieňaných nehnuteľností.

B/ Správny poplatok 66,- EUR za návrh na vklad do
katastra uhradí obec Oravská Lesná.

OZ schvaľuje:
zmluvu o zriadení vecného bremena, medzi zmluv-
nými stranami obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská
Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Ma-
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rekom Majdišom, PhD., starostom obce a Stredoslo-
venskou distribučnou, a.s. so sídlom Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v od-
diele Sa, vložka číslo 10514/L, zastúpená JUDr. Ma-
riánom Cesnekom, riaditeľom Sekcie Právne, ktorej
predmetom je zriadenie vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ako oprávneným
z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia in-
žinierskych sietí na časti pozemku parc. KNC č. 7742/
3, zastavané plochy o výmere 1316 m2 v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. 28/2021, zo
dňa 27. 01. 2021, vyhotoviteľa Brandys s.r.o., ul.
Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO:
36431281, úradne overeným dňa 03. 02. 2021 pod
číslom 95/2021.
Predmetný pozemok je dotknutý realizáciou stavby
– „Oravská Lesná – preložka podperného bodu a NN
vedenia“.
Vlastníctvo predmetnej nehnuteľnosti je evidované
v prospech obce Oravská Lesná, v podiele 1/1 ako
povinného z vecného bremena Okresným úradom,
katastrálnym odborom Námestovo na liste vlastníc-
tva č. 905 pre katastrálne územie Oravská Lesná.
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že opísané vecné
bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne.
OZ schvaľuje:
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi: 1/ Rímsko-

katolícka cirkev, farnosť Oravská Lesná, Ústredie
297, Oravská Lesná 029 57, IČO: 31905994, za-
stúpená Mgr. Petrom Dobrovičom, 2/ Urban Svin-
čák, rodený Svinčák, bytom 029 57 Oravská Lesná
č. s. 847 a kupujúcim: obec Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená
JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom obce,
ktorej predmetom je kúpa 40/54-ín novovytvore-
ných pozemkov registra KN „C“ parcelné č. 1440/
66 – trvalé trávne porasty o výmere 81 m2, parcel-
né č. 1440/84 – trvalé trávne porasty o výmere 45
m2, parcelné č. 1440/102 – trvalé trávne porasty
o výmere 155 m2, parcelné č. 1440/103 – trvalé
trávne porasty o výmere 225 m2, parcelné č. 16970/
1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1712 m2,
parcelné č. 16970/2 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 482 m2, vytvorené geometrickým plá-
nom č. 23/2016 zo dňa 25. 01. 2016, vyhotoviteľa
Brandýs s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01
Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa
04. 04. 2016, pod č. 110/2016 z pozemkov parcely
registra KN „E“ parcelné č. 1456/2 – trvalý trávny
porast o výmere 60 m2, parcelné č. 1457 – trvalý
trávny porast o výmere 507 m2, parcelné č. 1458
– orná pôda o výmere 167 m2, parcelné č. 1461
– trvalý trávny porast o výmere 1209 m2, parcelné
č. 16970 – ostatná plocha o výmere 2213 m2 zapí-
sané v LV č. 2933 k. ú. Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 4 na
meno predávajúceho 1/ v 40/54-inách; z pozem-
kov parciel registra KN „E“ parcelné č. 1459
– orná pôda o výmere 55 m2, parcelné č. 1460
– trvalý trávny porast o výmere 684 m2, zapísa-
ných v LV č. 2909 k. ú. Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 2 na
meno predávajúceho 2/ v 1/1-ine,

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená
a schválená obecným zastupiteľstvom vo výške 1,-
Euro, slovom jedno euro, každému z predávajú-
cich, ktorá kúpna cena bude vyplatená kupujúcim
predávajúcej Rímskokatolíckej cirkvi vo výške 1,-
Eur, predávajúcemu Urbanovi Svinčákovi vo výš-
ke 1,- Euro a to pri podpise tejto zmluvy. Kúpna
cena predstavuje spolu sumu 2,- Eur. Podpisom
tejto zmluvy predávajúci potvrdzujú, že im bola
kúpna cena v plnej výške vyplatená.

c/ správny poplatok 66,- Eur za návrh na vklad do
katastra uhradí obec Oravská Lesná.

OZ schvaľuje:
kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Martin POLEČ,
rodený Poleč, bytom 029 57 Oravská Lesná, Jasenov-
ská 999 a kupujúcim: obec Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená
JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom obce,
ktorej predmetom je kúpa novovytvoreného pozem-

ku parcely registra KN „C“ parcelné číslo 9700/438
– trvalý trávny porast o výmere 35 m2, vytvorený
geometrickým plánom č. 176/2020, zo dňa 15. 06.
2020, úradne overeného dňa 13. 07. 2020, pod č. 630/
2020, vyhotoviteľa Brandýs, s.r.o., ul. Cyrila a Meto-
da 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281, z po-
zemku parcely registra „C“ KN č. 9700/147 – trvalý
trávny porast o výmere 2255 m2, zapísaný vo výpise
z katastra nehnuteľností LV č. 2014 k. ú. Oravská
Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B
3 na meno predávajúceho v 1/1-ine,
b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená

a schválená obecným zastupiteľstvom vo výške 1,-
Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude
vyplatená kupujúcim predávajúcemu a to pri pod-
pise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predáva-
júci potvrdzuje, že mu bola dohodnutá kúpna cena
vyplatená.

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

OZ schvaľuje:
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Lucia GAL-

LIK, rodená Nádašská, bytom 029 57 Oravská
Lesná, Brišovka č. 345 a kupujúcim: obec Oravská
Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO:
00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce, ktorej predmetom je kúpa
pozemku parcely registra KN „C“ parcelné číslo
8700/154 – trvalý trávny porast o výmere 54 m2,
zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV
č. 5446 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej
v 1/1-ine,

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená
a schválená obecným zastupiteľstvom vo výške 1,-
Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude
vyplatená kupujúcim predávajúcemu a to pri pod-
pise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predáva-
júci potvrdzuje, že mu bola dohodnutá kúpna cena
vyplatená.

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

OZ schvaľuje:
a/ kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Mgr. Dana

MAJCHRÁKOVÁ, rodená Straková, bytom
023 12 Svrčinovec č. 1121 a manž. Mgr. Michal
MAJCHRÁK, rodený Majchrák, bytom 023 12
Svrčinovec č. 1121 a kupujúcim obec Oravská
Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO:
00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce, ktorej predmetom je kúpa
pozemku parcelu registra KN „C“ parcelné číslo
10050/134 – trvalý trávny porast o výmere 40 m2,
zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV
č. 5445 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na mená predávajúcich
v 1/1-ine.

b/ kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená
a schválená obecným zastupiteľstvom vo výške 1,-
Euro, slovom jedno euro, ktorá kúpna cena bude
vyplatená kupujúcim predávajúcemu a to pri pod-
pise tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy predáva-
júci potvrdzuje, že mu bola dohodnutá kúpna cena
vyplatená.

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

OZ schvaľuje:
Petičný výbor za účelom vytvorenia petície za zmenu
postoja a prístupu zo strany Slovenského pozemko-
vého fondu (SPF) vo veci vydržania pozemkov na
základe zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatre-
niach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zne-
ní neskorších právnych predpisov v zložení:
JUDr. Marek Majdiš, PhD., Jozef Rošťák, Mgr. Do-
minik Dendis, Emil Rabčan, Ing. Augustín Viater.
OZ schvaľuje:
VZN obce Oravská Lesná č. 1/2021, ktoré upravuje
nájom bytov, so zmenami a doplnkami v čl. II., odst.1,
kde sa slová „2,40 €“ a „2,60 €“ vypúšťajú a nahrá-
dzajú sa novým znením „2,35 €“ v oboch prípadoch.
OZ schvaľuje:
VZN obce Oravská Lesná č. 2/2021 o zásadách tvor-
by a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

v nájomných bytových domoch.
OZ ruší:
uznesenie 24/2010, bod 23.
OZ schvaľuje:
dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspev-
kov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Oravská Lesná:
OZ schvaľuje:
založenie Občianskeho združenia s názvom: „Komu-
nitné centrum Oravská Lesná“.
OZ súhlasí:
aby obec Oravská Lesná, ako vlastník budovy, ktorá
je zapísaná na LV 905, so súpisným číslom 300 udeli-
la súhlas Občianskemu združeniu „Komunitné cen-
trum Oravská Lesná“ s umiestnením sídla v budove
zapísanej na LV 905, so súpisným číslom 300.
OZ poveruje:
starostu obce poslaním návrhu na zápis Občianskeho
združenia „Komunitné centrum Oravská
Lesná“.
OZ poveruje:
starostu obce na podanie žaloby voči OVS, a. s., so
sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, zapí-
saná v obchodnom registri: Reg.-odd.: Sa, vl. č.:
10544/L, Okresný súd Žilina, IČO: 36672254 za bez-
dôvodné obohatenie z dôvodu užívania majetku obce
bez právneho titulu:
OZ žiada:
konateľa LVS o zvolanie Valného zhromaždenia
a predloženie koncoročnej účtovnej závierky za rok
2020 do 30. 04. 2021.
OZ schvaľuje
a/ nájomnú zmluvu obecného bytu medzi obcou Orav-

ská Lesná a nájomníkom Marošom Ladňákom
v nájomnom byte č. 7, bytového domu so súp.
číslom 1094,

b/ nájomnú zmluvu obecného bytu medzi obcou Orav-
ská Lesná a nájomníkom Františkom Válekom,
v nájomnom byte č. 4, bytového domu so súp.
číslom 1137,

c/ nájomnú zmluvu obecného bytu medzi obcou Orav-
ská Lesná a nájomníkom Muhamedom Krčištom
v nájomnom byte č. 4, bytového domu so súp.
číslom 1094,

d/ predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov me-
dzi obcou Oravská Lesná a nájomníkmi:
1. Ivanou Štítovou v nájomnom byte č. 14, bytové-
ho domu so súp. číslom 1094,
2. Jozefom Šavrnochom v nájomnom byte č. 6,
bytového domu so súp. číslom 1137.

OZ schvaľuje:
zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi obcou
Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská
Lesná, IČO: 00314722, zastúpená starostom obce
JUDr. Marekom Majdišom ako prenajímateľom a Vie-
rou Tisoňovou, s.r.o., Pribišská 161, 029 57 Oravská
Lesná, IČO: 53523741, zapísaný v obch. registri:
76263/L, zastúpený konateľom Mgr. Vierou Tisoňo-
vou.
OZ schvaľuje:
doplnenie návrhu zadania zmien a doplnkov ÚP obce
Oravská Lesná č. 3 a to: v lokalite BUČINA 1 doplne-
nie približne 7 parciel, resp. zarovnanie s existujúcou
chatou na výstavbu rodinných domov. V prípade po-
treby zníženia rozsahu záberu poľnohospodárskej
pôdy, bude táto lokalita z návrhu vypustená.
OZ schvaľuje:
zmenu regulatívu R2 v lokalite Jasenovská, konkrét-
ne zmenšenie predpísanej odstupovej vzdialenosti
medzi stavebnými objektmi.

DOPLNENÉ INFO:
Voľba kontrolóra neprebehla
Voľba kontrolóra plánovaná 05. 02. 2021 neprebehla.
Dôvodom boli sprísnené protipandemické opatrenia
a pretrvávajúci núdzový stav. V zmysle zákona bude
táto voľba opäť vyhlásená do 60 dní po ukončení
núdzového stavu.
Obecné zastupiteľstvo má nového poslanca
Dňa 26. 03. 2021 zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca p. Martin Srogoň (z Jasenovskej). Ten na-
hradil vo funkcii poslanca OZ Ladislava Briša, ktorý
sa svojho poslaneckého mandátu vzdal.
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KRÁTKE SPRÁVY

Začiatkom decembra pribudli
v obci nové značky. Podstatnú časť
tvorí označenie miestnych častí, dô-
ležitých budov či miest. Tabule majú
slúžiť k lepšej orientácii pre návštev-

Od januára ukončil svoje veteri-
nárske pôsobenie v našej obci MVDr.
Ján Orčík. V tejto službe ho nahradil
MVDr. Miloš Turoň, ktorého v prí-
pade potreby môžete kontaktovať na
tel. čísle 0910 201 606.

S neustálym nárastom počtov au-
tomobilov sa žiadalo v našom okrese
aj kapacitné rozšírenie technickej
a emisnej kontroly vozidiel. Od mar-

Od októbra 2020 je v našej obci
otvorený nový rodinný penzión, kto-
rý sa nachádza v tichom prostredí na
okraji lesa (vedľa cyklotrasy). Po nie-
koľkoročnej stavebnej prestávke sa

V našej obci sa o čistenie komí-
nov stará firma Kominárik s.r.o., so
sídlom prevádzky v Námestove. Čis-
tenie komínov sa prevádza pravidel-
ne 2-3 krát do roka vo vykurovacom
období október – apríl.

Pri prvom čistení a kontrole ko-
mína dostane občan potvrdenie o vy-
konaní čistenia, ktorý zároveň slúži
ako doklad pri poistnej udalosti pre
poisťovňu či hasičský zbor.

Vyčistením, ale hlavne kontrolou

Riaditeľka Oravského múzea pani
Mária Jagnešáková bola nominova-
ná v ankete SLOVENKA ROKA
2021. Už osemnásť rokov sa zodpo-
vedne stará o Oravské múzeum a jeho
expozície – najnavštevovanejší Orav-
ský hrad a rovnako veľkú zásluhu má
aj na rozvoji Oravskej lesnej želez-
ničky v našej obci. V prípade, že by
ste chceli podporiť jej nomináciu, svoj
hlas môžete poslať prostredníctvom
hlasovania na webovej stránke
www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/
(najskôr je potrebné sa zaregistro-
vať). Rovnako môžete využiť SMS
hlasovanie na tel. čísle 7504 v tvare

V tomto roku sa opäť prehodnocoval
územný plán obce

V zmysle právnych predpisov sa
po uplynutí štyroch rokov v Obec-
nom zastupiteľstve opäť prehodno-
coval územný plán obce (ÚP). Dô-
vodom otvorenia tohto zásadného do-

kumentu obce boli žiadosti o indivi-
duálnu bytovú výstavbu.

Poslanci OZ sa pri zadaní ÚP za-
berali výhradne územím pre výstav-
bu rodinných domov.

Nové informačné tabule

níkov našej dedinky. Na realizáciu
tohto projektu obec využila zhodno-
tené peniaze z vybranej dane za uby-
tovanie prostredníctvom spoločen-
stva cestovného ruchu Klaster Orava.

Orava Vilage – nový penzión

ho napokon podarilo majiteľom uviesť
do prevádzky. O to náročnejšie bolo
otvorenie, keďže naplánované bolo
práve v čase, keď bol na Slovensku
zavedený lockdown.

Aj tento rok sa pani Marta Murínová spolu
s Evou a Chrisom Bell postarali o vydanie ročen-
ky o našej dedinke. Sústredili do nej najdôleži-
tejšie udalosti z predchádzajúceho roka 2020, ale
aj zaujímavé životné príbehy či historické mo-
menty z našej obce. Veľmi zaujímavý obsah tejto
publikácie iste ocenil každý jej čitateľ. Veľké
poďakovanie patrí tejto trojici, a to aj z dôvodu
náročnosti pre protipandemické obmedzenia.

Zmena veterinára

Pán doktor Orčík, ktorý v našom
regióne pôsobil od roku 1986 týmto
ďakuje všetkým občanom za spolu-
prácu. V mene LN novín aj my ďaku-
jeme za jeho činnosť a prajeme za-
slúžený oddych.

Ročenka 2020

Kominárske služby

komína odborne spôsobilou osobou
môžete vo vlastnom záujme predísť
nepredvídanej udalosti.

V zmysle § 14 písm. h Zákona
o ochrane pred požiarmi č. 314/2001
je povinnosťou každého majiteľa resp.
užívateľa stavby alebo inej nehnuteľ-
nosti zabezpečovať pravidelné čiste-
nie a kontrolu komínov v uvedených
objektoch.

Kontakt: Pavol Gustiňák, 0918
391 493.

Nominácia na Slovenku roka

SR 2 (SR medzera 2), alebo zaslať
kupón z týždenníka Slovenka. Hla-
sovanie prebieha do 28. 5. 2021.

Pre štátny rybársky lístok potreb-
ný k rybolovu museli doposiaľ rybári
cestovať najbližšie na Mestský úrad

Nová stanica technickej kontroly

ca 2021 pribudla nová STK v Bobro-
ve. Otváracie hodiny sú: Po – Pia od
6:00 do 16:00, So od 8:00 do 13:00.
Tel. kontakt: 0911 920 910.

Info pre rybárov

do Námestova. Od tohto roka majú
možnosť si ho zakúpiť na Obecnom
úrade v našej obci.

stanovisko, dnes presne na ten istý
návrh vlastníka vydáva stanovisko
zamietavé.

V podobnej situácii sa ocitla aj
obec Oravská Polhora. Aj napriek
spoločnej iniciatíve starostov, sa SPF
nechce dohodnúť ani na spoločnom
rokovaní a trvá na zmene stanoviska.
Na základe uvedených skutočností
sa starostovia spolu s poslancami OZ
rozhodli ísť do spoločnej petície. Pe-
tícia bude obsahovať aj požiadavku
navýšenia pracovnej sily, aj dodrža-
nie pôvodných podmienok procesu
ROEP. Túto petíciu môžu podpísať
všetci dotknutí vlastníci pozemkov,

ktorí boli touto náhlou zmenou pod-
mienok v priebehu procesu poškode-
ní. Petícia bude následne zaslaná na
príslušné Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a vláde Slovenskej republi-
ky.

V polovici apríla sa prvýkrát stre-
tli členovia petičného výboru. V sú-
časnosti prebieha príprava obsahu sa-
motnej petície. Hneď ako bude zosú-
ladený obsah s právnymi normami,
budeme Vás informovať o možnos-
tiach prístupu a podpisu petície.

Veríme, že sa nám spoločnými
silami podarí dosiahnuť spravodlivý
výsledok.

Jozef Rošťák

DVA problémy s dokončením procesu...

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

Keď sme v minuloročnom posled-
nom čísle LN písali o tom, ako Co-
vid zmenil náš školský život, netuši-
li sme, čo nás ešte čaká. Jesenné
číslo sa poriadne nestihlo dostať do
vašich domácností a život v škole
bol opäť naruby. Už to nebolo len
o rúšku na tvári, častému umývaniu
a dezinfekcii rúk, vetraniu tried, ob-
medzenému pohybu po škole a v oko-
lí školy...

Od konca októbra ostali doma
naši druhostupniari a učili sa diš-
tančne. Prvostupniari chodili do ško-
ly, ale aj ich učenie bolo iné. Jesenné
prázdniny boli rozdelené na viac dní
a víkendy sme mali predĺžené. Sú-
časťou školského života sa stalo ví-
kendové testovanie rodičov, aby bez
obáv mohli malí žiaci chodiť do ško-
ly.

Bez veľkáčov bolo v škole opäť
zvláštne ticho a smutno. Prázdne trie-
dy, prázdne chodby, pozastavené
všetky spoločné školské akcie. Škol-
ský život sa obmedzil na priestor
triedy. No prvostupniari spolu so svo-
jimi pani učiteľkami sa snažili byť
optimistickí. Boli radi, že chodia do
školy a učia sa so spolužiakmi.

Jednu tradíciu sme však vyne-
chať nemohli. Za prísnych hygienic-
kých opatrení k nám do tried naku-
kol svätý Mikuláš s anjelmi a prinie-
sol malé darčeky (čerti neprišli, lebo
neprešli testami ☺). Ich návšteva
nás veľmi potešila. A každá trieda
mala pre Mikuláša pripravený ma-
ličký darček v podobe pesničky, bás-
ničky či modlitby.

Ujovia lesníci nás potešili strom-
čekom, ktorý nám priniesli aj v tom-
to zložitom období. Vianočný strom-
ček si každý rok zdobíme vlastno-
ručne vyrobenými ozdobami. Tak to
v škole vyzeralo predsa len vianoč-
ne.

Tento rok sa prvostupniari zapo-
jili do akcie prebiehajúcej na celom
Slovensku „Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok“. Pripravova-
li darčeky pre starkých, ktorí nemajú
príbuzných, alebo žijú ďaleko od
nich. Vytvorené darčeky sme zhro-
maždili pod tým naším vianočným
stromčekom. Darčeky putovali
k starkým do Centra sociálnych slu-
žieb v našej obci.

Na týždeň pred vianočnými
prázdninami sa do školy vrátili aj

veľkáči. Oprášili svoje stoličky, la-
vice i školské tašky (niektorí aj ve-
domosti).

Vianočné prázdniny ubehli ako
voda a po nich sme ostali doma
všetci. Opäť začalo dištančné vyučo-
vanie cez počítače pre všetkých. Pre
prvostupniarov trvalo „len“ mesiac
a vo februári boli opäť v škole. Naši
veľkí spolužiaci ostali doma. Do
školských lavíc sa vrátili na týždeň
v marci a v týchto dňoch – od 26.
apríla. Dúfame, že už ostaneme
všetci v škole až do veľkých prázd-
nin.

Ešte dúfame, že počasie sa ko-
nečne umúdri, pani Zima si dá dlhý
zimný spánok, pani Jar prebudí prí-
rodu a my budeme môcť chodiť na
vyučovanie aj von do okolia školy.

Na záver sa chceme poďakovať

rodičom, ktorí pravidelne absolvo-
vali víkendové testovanie, aby mohli
ich menšie deti chodiť do školy. Pre-
tože v škole je nám dobre a učí sa
nám v nej predsa len lepšie ako doma.

Zuzana Brňáková

V slnečnú sobotu 1. mája
a v upršanú nedeľu 2. mája
2021 sa konala v našej far-
nosti veľká slávnosť. Počas
štyroch omší 72 dievčat a 76
chlapcov 7. až 9. ročníka, po
náročnej príprave v čase pan-
démie, prijalo sviatosť kres-
ťanskej dospelosti. Hlavným
celebrantom bol Mons. An-
drej Imrich, ktorý birmovan-
cov počas kázne povzbudil
žiť podľa Desatoro Božích
prikázaní, žiť zodpovedne
podľa kresťanských hodnôt,
aby sa nehanbili za vieru
a Pána Ježiša a aby boli sved-
kami tam, kde sú. Po kázni
vkladaním rúk a pomazaním
svätou krizmou mladí prijali
sviatosť birmovania. Tento
deň bol významný nielen pre
tých, ktorí prijali sviatosť. Bol
sviatkom aj pre ich rodičov,

Sviatosť birmovania

krstných či birmovných rodičov
a príbuzných, ktorí mladých k prija-
tiu sviatosti viedli a budú sa i naďa-
lej starať, aby žili kresťanským živo-
tom, zveľaďovali ducha viery a budú
im príkladom na prijímaní sviatostí.

Veríme, že na birmovancov zo-
stúpil Duch Svätý s plnosťou svojich
darov, aby sa z nich stali dospelí
kresťania, ktorí budú vydávať sve-
dectvo o Kristovi slovom aj skut-
kom.

Katarína Kojdová
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Zo života materskej školy, alebo „Ako si žijete škôlkari?“

Keď spadol posledný jesenný list,
dedinku prikryl sneh, naši škôlkari
si užili predĺžené vianočné prázdni-
ny. Po návrate do škôlky našli roz-
žiarené detské očká odložené via-
nočné darčeky. Okrem toho, nádher-
ným darom bolo stretnutie s kama-

rátmi. Práve toto stretnutie spôsobi-
lo, že detské ruky boli nežnejšie, roz-
hovory príjemnejšie a úsmevy srdeč-
nejšie. Nebolo to spôsobené len no-
vými hračkami, deti sa tešili, že sa
konečne vidia a sú spolu.

Všetky aktivity s deťmi sa síce
odohrávajú za zatvorenými dverami
jednotlivých tried, ale rodičia sú
o nich pravidelne informovaní
prostredníctvom zverejnených foto-
grafií napr. z oslavy Dňa MŠ, odo-
vzdania darčekov našim starkým
v Domove dôchodcov, aj zaslaných

videí. Určite si spomínajú na via-
nočné videá z príchodu Mikuláša,
rozdávajúceho balíčky (poďakovanie
patrí firme CRT – electronic), z via-
nočného vystúpenia svojich detí
v triedach pri stromčekoch s darček-
mi – hračkami (vďaka patrí všetkým
sponzorom).

Po jarných prázdninách sme vy-
užili dobré vlastnosti snehu a na škol-
skom dvore postavili snehuliakov
a iné stavby zo snehu. Fašiangové
obdobie nám pripomenula výroba
masiek v triedach. Marcové dni
v materskej škole sme už tradične
venovali knihám, rozprávkam. Ro-
dičia mali možnosť prostredníctvom
zaslaného videa vidieť krátku dra-
matizáciu známej rozprávky deťmi
v jednotlivých triedach. Chodby ma-
terskej školy sa rozžiarili jarnou vý-

zdobou, o ktorú sa
postarali šikovné
deti prostredníc-
tvom jarných tvori-
vých dielní. V mar-
ci sme sa zapojili do
rozvojového projek-
tu „Múdre hranie“
určeného pre mater-
ské školy na podpo-
ru zlepšenia vyba-
venia materských škôl v oblasti det-
ských kníh a didaktických pomôcok.
V rámci tohto projektu sme získali
finančné prostriedky 1000,- € na za-
kúpenie pomôcok pre deti – knihy,
robotické včielky BEE-BOT, učeb-
né podložky a ďalšie didaktické po-
môcky určené na skvalitnenie vý-
chovno-vyučovacieho procesu.

Vzhľadom na to, že sa blížil zá-

pis detí do prvého ročníka ZŠ, sa 12.
a 16. marca uskutočnilo testovanie
školskej zrelosti pracovníkmi CPP-
PaP Námestovo, ktorí výsledky tes-
tovania konzultovali s rodičmi. Zá-
pis do prvého ročníka ZŠ prebiehal
od 7. apríla do 11. apríla elektro-
nicky na webovej stránke základnej
školy bez prítomnosti detí. Do pr-
vých tried sa zapísalo 69 predškolá-
kov. V základnej škole začala praco-
vať školská psychologička, v prípa-
de potreby ju môžu požiadať o radu
aj rodičia s deťmi v materskej škole.

V mesiaci máj – konkrétne od
3. mája do 14. mája bude prebiehať
zápis detí do materskej školy elek-
tronickou formou, elektronickú pri-
hlášku si rodičia budú môcť stiahnuť
na webovej stránke ZŠ s MŠ.

Do konca školského roka už nie
je veľa času a my veríme, že sa nám
podarí školský rok ukončiť spoločne
s deťmi bez obmedzení. Tešíme sa
na teplé jarné dni strávené vonku.

Kolektív MŠ Oravská Lesná

Z pohľadu našich seniorov

Rok s Coronou bol aj pre nás
seniorov ťažký. Nie pre chorobu, na
tú sme zvyknutí, ale preto, že sme sa
nemohli stretávať. Poslednú spoloč-
nú akciu sme mali brigádu pri Se-
dembolestnej... pod Paráčom, v Zim-
nej. Veľmi radi tam chodievame nie-
len pracovať, ale aj oddýchnuť si. Je
to naozaj krásne miesto.

Najhoršie bolo, keď nám zatvori-
li kostol, lebo sme nemohli ísť pre
duchovnú posilu, ale aj to, že sme sa
po omši aspoň na chvíľu stretli
a porozprávali. Teraz je to len cez
telefóny a kto má smartfón, tak na
messengeri, ktorí vnuci starkým na-
inštalovali, aby sme sa bezplatne
porozprávali a videli.

Preposielame si priania, fotky
a videá z doby pred coronou, aby
sme sa trošku potešili.

Teraz mávame „stretká“ v obcho-
de medzi 9:00 hod. až 11:00, kedy
máme vymedzený čas na nákup.

Objavili sme aj kaplnky a kríže
v dedine, kde chodíme na prechádz-

ky a pomodliť sa za deti, vnúčatá
a všetkých, ktorí to potrebujú, hlav-
ne za chorých a zomrelých.

Teraz sa dávame postupne zaoč-
kovať, pretože vieme, že je to dôleži-
té, aby sme zas mohli žiť ako pred-
tým..., ale hlavne sa tešíme otvore-
niu kostola, a snáď postupne aj seni-
orklubu, kde by sme sa už zas stretli
a oslávili pri harmonike rôzne výro-

čia, ktoré naši seniori cez ten rok
mali.

Nakoniec chceme všetci veľmi
poďakovať našim zdravotníkom,
hlavne pani doktorke Gabriele Jaty-
elovej a sestričke Lenke Nogovej,
ktoré tu boli a sú stále pre nás. Sú to
naše „ZLATÍČKA“, hlavne, aby boli
zdravé a vydržali to s nami.

Potešil nás aj darček od p. staros-

tu, za ktorý ďakujeme a prajeme
všetkým nám, aby sme to spoločne
zvládli...

Ešte chceme zablahoželať d.p.
Miloslavovi Marušiakovi k jeho
70-tke a popriať veľa zdravia, Božie-
ho požehnania a darov Ducha sväté-
ho a poďakovať za 17 rokov, ktoré tu
s nami prežil.

Za Seniorklub Emília Chvojková
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Z obecnej matriky
Medzi nás prišli

Október  2020
Dáša Tisoňová
Tibor Tereštík
Samuel Rezák
Róbert Vrábeľ

November  2020
Viliam Natšin
Sebastián Donoval
Vanesa Kondelová
Šimon Veselský
Elisa Tereštíková
Andrej Polák
Nina Demková
Noemi Oparty
Marcel Kolenčík

December  2020
Oliver Dulovec
Michal Poleč
Romana Kolenčíková

Január 2021
Tomáš Fajčák
Lukáš Tereštík
Rebeka Hajašová
Matúš Rabčan

Február 2021
Sofia Dreveňáková
Lukáš Jurký
Laura Baleková
Adam Uher
Tereza Záňová
Benjamín Ladňák
Dominika Kvaková

Marec 2021
František Rabčan
Ela Vrábľová
Tereza Úradníková
Ema Špirková
Šimon Bartkoviak
Dávid Sumega

Apríl 2021
Sebastián Podstavek
Hugo Pliešovský

Jubileum oslávili...

Október 2020
70 rokov – Ľudmila Dulovčíková

Štefánia Navrátilová
Elena Habláková
Anna Richterová
Dominik Turoň
Anton Oparty
Agneša Tereštíková

75 rokov – Jozef Strempek
80 rokov – Blažej Florek
85 rokov – Jozef Chudoba

November 2020
70 rokov – Miroslav Briš

Jozef Murín
Margita Tereštíková

75 rokov – Terézia Murínová
Emília Sumegová
Anna Brišová

December 2020
70 rokov – Margita Murínová

Margita Holubčíková
75 rokov – Anna Kaperová

Margita Ladňáková
80 rokov – Jozef Briš

František Jendrašík
85 rokov – Justína Chudobová

 Január 2021
70 rokov – Štefánia Katrenčíková

Dária Srogončíková
Rudolf Tisoň

80 rokov – Agáta Terešová
Pavol Tereštík

Február 2021
70 rokov – Helena Fajčáková

Mária Sumegová
Agneša Svinčáková
Margita Jurincová

75 rokov – Milan Srogoň
80 rokov – Margita Paľáková
90 rokov – Kristína Bjaloritová
100 rokov – Antónia Opartyová

Marec 2021
70 rokov – Emília Paľáková

Agneša Kvaková
Benedikt Briš

80 rokov – Juraj Čuha
Margita Kolenčíková
Jozef Mateáš

Apríl 2021
70 rokov – Vlasta Brišová

Svetlana Fajčáková
Štefan Roman
Miloslav Marušiak

80 rokov – Anton Kojda

55. rokov spoločného života:
Anton a Jozefa Škamor: 16. 4. 1966 – 16. 4. 2021
Jozef a Angela Poleč: 16. 4. 1966 – 16. 4. 2021

Od nás odišli

Október  2020
Jozef Habľák, 71 r.
Ladislav Murín, 76 r.
Jaroslav Kondela, 45 r.

November  2020
Irena Murínová, 88 r.
Františka Brňáková, 94 r.
Jiří Tereštík, 76 r.
Margita Chromková, 48 r.

December  2020
Justína Hladeková, 94 r.
Mária Brišová, 83 r.

Január 2021
Otakár Václav, 78 r.
Ján Kolenčík, 68 r.
Johana Vigodová, 91 r.
Anna Srogoňová, 36 r.
Angela Kojdová, 71 r.
Ján Vrábeľ, 53 r.
Anton Holubčík, 82 r.

Február 2021
Angela Demková, 79 r.
Ondrej Majdiš, 62 r.
Rudolf Laššák, 52 r.

Marec 2021
Jozef Lašák, 76 r.
Mária Svinčáková, 65 r.

Apríl 2021
Ján Podstavek, 87 r.

Krásne výročie sobáša oslávili

Anna Pojezdalová

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...

Zo srdca gratulujeme
a prajeme ešte veľa
spoločných rokov života.

Najstaršia občianka Oravskej Lesnej pani
Antónia Opartyová oslávila dňa 20. 2. 2021
krásne a vzácne životné jubileum 100 rokov
svojho života. Krásne prekvapenie pri stých
(100) narodeninách čakalo oslávenkyňu, keď
jej kuriér priniesol pozdrav a kyticu od obce a
jej občanov z Oravskej Lesnej. Pani Antónia
Opartyová v súčasnosti žije v Martine, kde sa
o ňu stará jej 81-ročná dcéra s manželom. Jej
veľkou túžbou je, aby čoskoro zase zavítala
do svojej rodnej dedinky. Čaká už len na
zlepšenie situácie súvisiacej s pandémiou.
Oslávenkyni prajeme zo srdca všetko najlep-
šie, hlavne pevné zdravie, veselú myseľ, veľa
radosti, spokojnosti a Božích milostí.

V piatok 23. apríla
oslávil krásne životné jubileum 70 rokov

náš emeritný farár – dôstojný pán

Miloslav Marušiak.

Do našej obce zavítal ako správca farnosti
v roku 2004. V mene všetkých obyvateľov

obce mu ďakujeme za dlhoročnú
a obetavú prácu v kňazskej službe

a želáme pevné zdravie, radosti zo života
a veľa Božieho požehnania!

Vzácne životné jubileum
— 100 rokov života
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V októbri vo veku 76 rokov
od nás navždy odišiel pán

Ladislav Murín.

Touto cestou by sme mu v mene
spoluobčanov chceli poďakovať za jeho prínos pre našu

obec v službe dlhoročného správcu meteorologickej
stanice či celoživotné aktívne členstvo

v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Oravská Lesná.
Počas svojho pracovného života pôsobil na rôznych

pozíciách aj ako zamestnanec obce.

Vo veku 79 rokov od nás
vo februári navždy odišla pani

Angela Demková,
ktorá v našej obci pracovala ako
zdravotná sestra od roku 1963.

Počas dlhých rokov odviedla kus
obetavej práce, ktorú vnímala ako poslanie a službu
ľuďom, ktorých vedela vždy povzbudiť a dodať nádej.

Za jej namáhavú a obetavú prácu jej patrí
veľké uznanie a poďakovanie.

Od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021, t. j. 6 týždňov
prebehne asistované sčítanie určené všetkým oby-
vateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronic-
ky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na
kontaktnom mieste v obci a to na obecnom úrade
v Oravskej Lesnej. Taktiež môžete požiadať
o mobilného asistenta na telefónnom čísle
043/5593128, 043/5593122, ktorý vás sčíta pria-
mo vo vašom domove. Viac informácií získate na
obecnom úrade alebo na stránke: www.scitanie.sk.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým obyvate-
ľom, ktorí sa sčítali sami elektronicky.

Anna Pojezdalová

Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďa-
kovať všetkým našim občanom za trpezlivosť
a rešpektovanie pandemických opatrení. Zároveň
by sme chceli z úprimného srdca poďakovať tým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali svojim blíz-
kym, susedom, nakúpili potraviny či lieky, boli
s nimi v kontakte prostredníctvom telefonátov
a poskytli im pomoc v čase nákazy, či karantény.

Taktiež úprimné poďakovanie patrí zdravotní-
kom a pani doktorke Gabriele Jatyelovej. Po celú
dobu boli k našim občanom ústretoví a srdeční ku
každému pacientovi. Ďakujeme za starostlivosť,

Hudobný ta-
lent si pestuje už
dlhšie. Prvú pie-
seň „Anjeli ho-
voria“, verejne
odprezentovanú
na kanáli YouTu-
be, venoval pa-
miatke na tragé-
diu v rodine.
Bližšie o hudob-
nej tvorbe a am-
bícií do budúc-
nosti nám v roz-

hovore prezradil tvorca hudby aj textov Peter
Pojezdala.

Cítil si už v mladosti, že sa chceš venovať
hudbe?

Od mala určite nie, aj keď na klavír som začal
chodiť v prvej triede. Rád som hral to, čo ma
bavilo. Skladal som svoje piesne, klasiku som sa
nerád učil. Ale postupom času ma to ťahalo viac
a viac.

Aký pocit máš pri tom, keď skladáš hudbu
a text?

Tak záleží na tom, akú mám náladu a o čom
chcem písať. Niekedy to ide samo a niekedy tá-
pem. Pri produkcii je to iné, melódiu najprv poču-
jem v hlave a ako náhle ju skladám, cítim slobodu.
Unáša ma to úplne niekde, inde než som si pred-

stavoval a nakoniec to je to, čo sa mi páči viac, aj
keď aranž zasadne nemením, toho sa snažím dr-
žať.

Mal si nejaký silný zlom v živote, kedy si
pocítil, že hudba je to čo ti pomáha dostať sa
znova hore?

Hudba je liek, dokáže prehĺbiť naše pocity,
lepšie ich vnímať. Hudbu počúvam všade – v aute,
pri práci, bez hudby si neviem predstaviť deň. Bez
hudby by bol život veľmi fádny, hlavne ten môj ☺.

Na akých hudobných nástrojoch vieš hrať?
Tak zopár ich je ☺. Ako prvý bol klavír, ne-

skôr gitara. A keď som mal kapelu, začínal som na
bicie... a ešte flauta.

Zložil si pesničku pre chlapcov, čo sa utopi-
li. Bolo pre teba ťažké písať tieto slová? A prečo
si sa ju rozhodol naspievať?

Práve naopak, ťažké nie, ten text mi prechá-
dzal mojou mysľou sám, ja som len tie slova
zachytil a napísal na papier. Tá pieseň bola pre
mňa oslobodením... ľuďom okolo mňa sa páčila,
tak asi preto.

Kde nahrávaš svoje pesničky?
Svoje piesne nahrávam u seba v štúdiu. Tak

dlho som o tom sníval, až sa to stalo skutočnosťou
a stálo to zato ☺. Moje štúdio má názov Family-
records.... mám veľké plány to posunúť na vyšší
level, ale o tom neskôr ☺.

Aké sú tvoje ďalšie plány v hudbe?
Určite by som chcel vydať vlastný album a keď

Spevák z Lesnej

toto celé skončí, tak nejaké koncerty, možno ☺.
Určite by som sa chcel hudbou živiť, ale to je
cesta na dlhšiu dobu... každý sen sa dá splniť, keď
to naozaj chceme.

Rozmýšľal si, že sa niekedy prihlásiš do
nejakej hudobnej talentovej show ako je na-
príklad Superstar?

Nie, nepremýšľal som nad tým, nie je to moja
cesta, pomaly chlapci rastu ☺.

Je možné objednať si ťa na chatu, svadbu,
oslavu? ☺

Nie, nie je ☺, ale jasné, keď som niekde na
chate, rád zahrám ľuďom.

Koľko času denne tráviš hudbou?
Snažím sa čo najviac, keď nie som v práci. Dá

sa to počítať na hodiny.
Kde pracuješ, čo ťa živí?
Pracujem v stavebníctve, živím sa rukami.
Máš okrem hudby aj nejaké iné záľuby,

koníčky?
Hmm... asi ani nie, hudba je môj najväčší

koníček ☺.
Kto je tvoj hudobný vzor v Lesnej, na Slo-

vensku a vo svete?
Ja počúvam všetko, rozširuje mi to hudobný

obzor a v každom inom žánri nájdem niečo nové
a zaujímavé. Ale Hanz Zimmer je pre mňa top
skladateľ. A rád tiež počúvam Indie Folk.

Pre LN rozhovor pripravil Anton Katrenčík

rozvoj a skvalitňovanie zdravotníckej starostli-
vosti v našej dedine. Oceňujeme ich náročnú
a obetavú prácu v tejto dobe pandémie. Zásluhou
disciplinovanosti väčšiny obyvateľov sa nám darí
situáciu zvládať.

Naďalej vyzývame k zodpovednému správa-
niu sa. Každý má zodpovednosť sám za seba, no
len zodpovedným prístupom k ostatným dosiah-
neme prekonanie pandémie.

Prajeme všetkyým pevné zdravie, optimizmus
a úsmev na tvári!

Silvia Srogoňová

Srdce na pravom mieste

Spomienka

Sčítanie obyvateľov 2021

Spomienka
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V tomto článku by som chcel
upriamiť pozornosť na pobyt otca bis-
kupa Jána Vojtaššáka v našej obci
Oravská Lesná. V jeho životopisoch
sa zvykne táto udalosť spomenúť
maximálne jednou vetou. Hoci sa-
motný pobyt nemal dlhé trvanie
a bol iba krátkou epizódkou v bisku-
povom pohnutom živote, počas tých
troch jesenných októbrových týž-
dňov roku 1963 opäť zacítil krátko-
dobý závan slobody, mohol sa voľne
pohybovať a navštíviť svoju rodnú
Oravu.

Na základe amnestie prezidenta
Československej socialistickej re-
publiky Antonína Novotného zo
4. októbra 1963, bol biskupovi Voj-
taššákovi podmienečne odpustený
zvyšok trestu. K jeho prepusteniu
došlo predovšetkým vďaka prebie-
hajúcim rokovaniam medzi zástup-
cami ČSR a Svätej stolice. Prípis bol
doručený do väznice v Prahe – Pan-
kráci dňa 5. októbra.

Biskup Vojtaššák opustil brány
väzenia na druhý deň 6. októbra
1963, mesiac pred dovŕšením 86 ro-
kov. Keďže miesto pobytu mu nebo-
lo určené, rozhodol sa ihneď odces-
tovať k svojmu synovcovi Tomášovi
Vojtaššákovi, farárovi v Oravskej
Lesnej. Bola to logická voľba, keďže
najmä s pánom farárom Tomášom
bol v neustálom kontakte počas jeho
väzenských čias, ako pokrvnému prí-
buznému mu plne dôveroval a po-
stredníctvom neho ostával v rámci
možností „v spojení” so svojou die-
cézou.

Hneď v nedeľu 6. októbra ohlásil
pán farár Tomáš Vojtaššák veriacim
na svätej omši, že pán biskup bol
prepustený a prichádza do Oravskej
Lesnej s úmyslom zostať tu. Prvým
rýchlikom sa vrátil na Slovensko do
Čadce a odtiaľ najatým taxíkom do
Oravskej Lesnej. Okrem pána farára
Tomáša čakala na pána biskupa aj
mama pána farára, pani Mária Vojta-
ššáková (švagriná pána biskupa)
a pani Balarová so synom Jožkom,
sestra a synovec pána farára Tomáša
(biskupova neter), ktorí vtedy spolu
bývali na fare v Oravskej Lesnej.
Radosť z prekvapivého príchodu
a zvítanie sa s pánom biskupom bolo
nepredstaviteľne dojemné a srdečné.

Pán biskup však mohol stráviť v
obci Oravská Lesná iba tri týždne.
Počas nich slúžil súkromné sväté
omše v Kostole sv. Anny (posledne
slávil pán biskup verejnú svätú omšu
v Oravskej Lesnej pravdepodobne
ešte v roku 1948 počas vysluhova-
nia sviatosti birmovania). Boli to taj-
né sväté omše za zamknutými dve-
rami kostola, keďže verejne vystu-
povať mal pán biskup zakázané. Pre-

Otec biskup Ján Vojtaššák a jeho pobyt v Oravskej Lesnej

biehali skoro ráno, okolo pol šiestej
až šiestej hodiny, v kostole bol iba
pán kostolník a jeden až dvaja mi-
ništranti, ktorí pomáhali pri boho-
službe. Bola to tradičná latinská
omša (tzv. Tridentská omša), ktorá
sa vtedy slúžila ešte tvárou k oltáru
a v latinčine. V sakristii sa však po-
tajme vždy nachádzalo pár ďalších
veriacich, ktorí sa cez pána kostolní-
ka, alebo cez farskú gazdinú dozve-
deli, že pán biskup má svätú omšu.

Následne o pol siedmej mával
vždy verejnú svätú omšu pán farár
Tomáš. Často sa jej zúčastňoval aj
pán biskup. Sedával na malej lavič-
ke blízko sakristie. Veriaci z Orav-
skej Lesnej ho vtedy mohli zazrieť.
Dlhoročné väzenie sa podpísalo na
jeho zdraví, na pohľad bol veľmi vy-
chudnutý a zoslabnutý, v tom čase
už mal aj veľmi vysoký vek. Ale vo
svojom vnútri ostal aj napriek dlho-
ročným trápeniam vyrovnaný a sil-
ný. Vo svojej viere zostal neoblom-
ný, silno naviazaný na Pána Boha.
Nezlomili ho ani časté výsluchy, po-
nižovania a ani mučenia vo vyšetro-
vačkách a väzenských celách, čomu
prispela asi aj jeho silná goralská
nátura.

Na fare sa stretol s niekoľkými
Lesňanmi, napríklad s pánom Emi-
lom Brišom, vedúcim pošty, s kos-
tolníkmi Jurajom Brišom a jeho sy-
nom Ladislavom Brišom, s farskou
gazdinou, pani Grofčíkovou, s An-
tonom Brišom, Ing. Jánom Gregom
a jeho manželkou Julianou a s mi-
ništrantami, ktorí ho sprevádzali na
tajných ranných bohoslužbách (bra-
tia Opartyovci – Ján, Alojz, Anton,
Vendelín Briš, Anton Briš mladší
a ďalší).

Bratranci Emil a Ladislav Briš,
ktorí mali už v tom čase automobil,

konkrétne značky Wartburg, sprevá-
dzali pána biskupa na ceste do jeho
rodného Zákamenného. Tam, pri náv-
števe hrobu svojich rodičov, vyslo-
vil želanie, že raz by chcel byť po-
chovaný tu, vo svojom rodisku.

V posledný večer pred odcho-
dom otca biskupa do Senohrabov
zvolal pán farár Tomáš všetkých mi-
ništrantov na faru a zorganizoval
krátku rozlúčku, spojenú s malou
besedou s pánom biskupom. Tí od-
vážnejší miništranti sa ho spýtali pár
otázok, pán biskup na ne odpovedal.
Bol stručný, rozprával málo, ale po-
vzbudivo, s pokorou. O svojom väz-
není rozprávať verejne nechcel (mož-
no iba v súkromí s pánom farárom
Tomášom). Požehnal prítomným
a poďakoval miništrantom za ich po-
moc pri svätých omšiach. Jánovi
Opartymu dokonca venoval na pa-
miatku sv. ruženec. Spoločne sa
s miništrantami odfotil. Za tých pár
vzácnych fotografií z pobytu otca
biskupa v našej obci vďačíme kos-
tolníkovi Ladislavovi Brišovi.

Miesto svojho ďalšieho pobytu
(nútenej internácie) Senohraby, si bol
pozrieť už skôr, dňa 14. októbra 1963,
a definitívne tam odcestoval 28. ok-
tóbra 1963. Ešte predtým zapísal do
farskej kroniky vzácne slová:

 „Mojou vrelou túžbou za štrnásť
rokov žalárneho väzenia bolo a za to
som sa každodenne modlil, aby som
ešte za života k oltáru pristúpiť mo-
hol. Moje prosby dobrotivý Pán Boh
vyslyšal. Po prepustení z väzenia
v 86. roku svojho veku, mohol som to
uskutočniť po prvý raz v Oravskej
Lesnej. V kostole, ku stavbe ktorého
– a fary – ako veličianský farár,
v rokoch 1910 – 1912, vymáhajúc
a náhliac stavbu na patričných
miestach a pomáhajúc vtedajšiemu

farárovi v „Erdúdke“ – som sa ne-
malou účasťou pričinil. Je to zvlášt-
ne riadenie Božie, že po vyslobodení
z toľkoročného žalára, práve v tomto
kostole mohol som, cez toľké roky
prechovávanú túžbu, cez tri týždne
pri oltári utišovať a za celý ten čas
vo fare pohostinné prístrešie nájsť.
Za to ďakujem dobrému Pánu Bohu
a prosím ho i budem prosiť, pokiaľ
len budem žiť, aby dobrotivý Pán
Boh žehnal ľudu tunajšej farnosti
a žehnal i práci v nej pôsobiaceho
terajšieho dušpastiera a ďalších na-
sledujúcich dušpastierov, aby nachá-
dzali duchovnú radosť z bohabojných
svojich veriacich, a tak spoločne
úspešne pracovali na svojom dušev-
nom spasení. K tomu nech prispeje
i moje veľpastierske žehnanie.“

 Ján Vojtaššák
V deň odchodu sa tlačilo v malej

sakristii pri biskupovej rannej svätej
omši viacero veriacich, ktorí sa
s ním chceli rozlúčiť. Pán biskup ko-
munikoval počas svojho pobytu
v Oravskej Lesnej s pánom Anto-
nom Brišom viac ako s inými veria-
cimi. Zdôveril sa mu napríklad, že
ho trápi zoštátnenie cirkevného ma-
jetku a všetkých cirkevných škôl, ku
ktorých stavbe aj on dopomohol. No
nechcel to nechať len tak, najradšej
by sa chcel súdiť so štátom o prina-
vrátenie majetku späť Cirkvi, i keď
vedel, že prakticky nemá šancu na
úspech. Pred cestou mu ešte vyslo-
vil prianie, že by potreboval malý
nožíček. Pán Briš mal jeden viacú-
čelový nožík, kde bol aj otvárač a aj
pilník na nechty, a podaroval ho pá-
novi biskupovi. Ten vrúcne poďako-
val a pochvaľoval si, že sa mu určite
zíde. Následne prišlo pre pána bis-
kupa auto, ktoré ho odviezlo do Se-
nohrabov.

Takmer všetky biskupove osob-
né listy, jeho posledná pošta, ako aj
osobný archív po jeho uväznení
a neskoršom odsúdení, sa bohužiaľ
stratili. Až na pár listov, ktoré ucho-
val pán farár Tomáš Vojtaššák
v Oravskej Lesnej, chýba prakticky
celá jeho osobná písomná pozosta-
losť. Existuje teda iba úradná koreš-
pondencia a vyšetrovacie spisy, kto-
ré sa zachovali v archívoch.

Aj z toho zlomku, z tých pár za-
chovaných listov, sa dozvedáme veľ-
mi cenné informácie o živote otca
biskupa v charitnom dome v Seno-
hraboch. V jednom z nich sa spo-
mienkami vracia ku udalostiam
z októbra roku 1963:

„U synovca (v Oravskej Lesnej)
už na tretí deň ma vyhľadal a pre-
kvapil ako „slobodného občana”

(Pokračovanie na 12. str.)
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Netypická situácia ohľadom špor-
tu pokračovala aj v priebehu prvých
mesiacov tohto roka, športová čin-
nosť bola celkom zastavená. Nebolo
možné vykonávať žiadne športové
aktivity. Všetky kluby dostali zákaz
športovania. Veľmi to všetkých po-
stihlo, následky sa asi ukážu až ne-
skôr. A tak bola jediná možnosť špor-
tovania len individuálne – prechádz-
ky prírodou, prípadne nejaké beha-
nie a čoraz populárnejšie prechádz-
ky s paličkami. Športovci využívali
možnosti našej prírody, veľmi dobre
padla bežkárska trať vrcholom Buči-
ny.

Ostáva len dúfať, že sa pande-
mická situácia zlepší a všetky špor-
tové kluby v našej obci sa budú môcť
vrátiť k pravidelnému športovaniu.

Vzhľadom na to, že situácia tento
rok nedovolila ľuďom využívať ly-
žiarske strediská, mnohí našli záľu-
bu v behu na lyžiach – bežkovaní.

Keď som videl ľudí vo všetkých
vekových kategóriách, dokonca aj
malé deti, ako sa snažia priblížiť to-
muto športu, rozhodol som sa im
uľahčiť tento pohyb úpravou trate,
ktorá bola vhodná tak pre začiatoč-
níkov, ako aj pre pokročilých. Veľmi
ma potešilo poďakovanie od bežká-
rov, ktorých som pravidelne stretá-
val na stope, ktorú som upravoval
podľa možností každý víkend.

Som rád, že sme spoločne využi-
li krásne a vhodné snehové podmien-
ky v Oravskej Lesnej, ktoré nám
mnohí závideli. Tento rok sme sa už

Športová činnosť v roku 2021

Bežkovanie v Oravskej Lesnej

PALIVOVÉ
DREVO

Predám štiepané palivové
drevo – smrek, buk, jaseň.

Cena dohodou, aj doveziem.
Viac informácií na tel. čísle

0915 828 625

úradník z Povereníctva školstva
a kultúry, z cirkevného odboru v Bra-
tislave a požiadal ma, aby som sa
dostavil na to povereníctvo, kde sa
má rozhodnúť o mojom trvalom ďal-
šom pobyte, lebo o tom už bolo na
patričnom mieste vopred rozhodnu-
té, kde sa budem môcť ako „slobod-
ný občan" trvalo zdržiavať. Nemala
to byť Oravská Lesná, lebo je to fara
v Spišskej diecéze, ale nemalo to byť
ani Slovensko, lebo by to bola moja
domovina. Moje trvalé miesto poby-
tu vopred vyhliadli v Čechách, v Se-
nohraboch pri Prahe, „v domově dů-
chodců", veľmi d'aleko od mojej do-
moviny. Teda sloboda omilosteného
(podmienečne!) „slobodného obča-
na“ bola tak rešpektovaná, ale že si
nemohol rozhodovať ani v tom, kde
vlastne chce po smrti bývať. Tak te-
raz nachádzam sa v Senohraboch pri
Prahe, v okrese Benešov, ako „dů-
chodce“ v dome Charity pro katolíc-
ké kněze....”

Pán farár Tomáš Vojtaššák spolu
s pánom Ladislavom Brišom navšte-
vovali otca biskupa aj osobne, v Se-
nohraboch. Pán biskup prijal do svo-
jej smrti v auguste 1965 mnoho náv-
štev, nielen z cirkevných kruhov (čes-
kí arcibiskup J. Beran, biskup
K. Skoupý, mons. Viktor Trsten-
ský…), ale aj napr. farníkov z rodné-
ho Zákamenného.

Hoci sa pán biskup dôsledne pri-
pravil na svoj odchod do večnosti
a od kompetentných orgánov dostal
prísľub na splnenie jeho poslednej
vôle – pohrebu na rodnom Sloven-
sku, s vydaním jeho telesných pozo-
statkov, prevezením a následným
pochovaním bolo mnoho ťažkostí.
Pán farár Tomáš Vojtaššák spolu
s pánom Ing. Jánom Gregom chceli
jeho telesné pozostatky previezť na
Slovensko, ale úrady im ich nechceli
vydať. Bolo potrebné lobovať až na
najvyšších vládnych miestach. Pán
Grega bol človek, ktorý keď si niečo
zaumienil, tak za tým išiel, nechcel
si pripustiť, že by sa to nepodarilo.
Po dvoch dňoch to už pán farár To-
máš Vojtaššák chcel vzdať, ale pán
Grega to išiel skúšať znova a znova.
Nakoniec však pre pohotovosť a ne-
oblomnosť pána Gregu truhlu vydali
a prevoz na Slovensko schválili. Poh-
rebné obrady sa uskutočnili v Záka-
mennom dňa 7. augusta 1965.
(Krátené, celý článok na http://pri-
behyspodparaca.blogspot.com)

Michal Ignaťák

(Dokončenie z 11. str.)

Pohyb a šport bol, je a bude vždy
prospešný a tobôž teraz v tejto kom-

so snehom roz-
lúčili, ale teším
sa na ďalšiu se-
zónu, kedy bu-
dem chcieť vy-
lepšiť pod-
mienky na bež-
kovanie a spo-
jiť to poprípa-
de s nejakou
súťažou. Dú-
fam, že si nájde
budúci rok zá-
ľubu v tomto
n e n á r očn o m
športe ešte viac
ľudí.

Ján
Katrenčík

plikovanej, športu neprajnej dobe.
Milan Laššák

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Otec biskup...


