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Všetci dobre vieme, že každá palica má dva
konce. Spokojne môžeme povedať, že aj každé vy-
povedané slovo má dva konce. Jedným nás môže
ubiť, druhým zase postaviť. Chyťme sa toho konca,
cez ktorý vstávame. To nás napĺňa nádejou, ktorá

nám umožňuje vidieť budúc-
nosť v jasnejšom svetle. Tak
tu na zemi, ako aj vo večnos-
ti. Je to nádej, ktorá ukazuje,
že budúcnosť je výsledok ľud-
skej snahy a Božej dobroty.
Každý človek má tak možnosť
byť nositeľom takej nádeje.
Čím viac ľudskej snahy, tým

viac je aj Božej dobroty. Tak všetci ľudia môžu
dosiahnuť plnú Božiu priazeň. Marxizmus neveril
v preporodenie. Kapitalista sa nemohol stať prole-
tárom, musel zmiznúť, nie zmeniť sa. Humanista,
keď sa stretol so zlobou v človekovi, stratil dôveru
v obrátenie. My však máme istotu, že každý človek
môže dostať milosť obrátenia, teda milosť k spáse.
Táto nádej sa v Cirkvi stále rozvíja. Kresťanská
nádej je takto teplý prúd v ľudstve, ktoré prežíva
krízu tejto nádeje. Našou úlohou je ukázať svetu
tento teplý prúd, toto svetlo nádeje.

Môžeme povedať, že nádej je očakávanie urči-
tého dobra. V tomto prípade je tým dobrom život s
Bohom a v Bohu. Táto nádej je taká, aký je náš
život, lebo život vedie k Bohu. Náš život je vyjadre-
ním tejto nádeje. Svätý Peter nás vyzýva: „Buďte
stále pripravení komukoľvek sa zodpovedať vašej
nádeje.“ (por. 1 Pre 3,15)

Dnes, keď žijeme ťažkú a čudnú dobu, treba
tomuto svetu veľa optimizmu. Sme pripravení? Svet
je totiž tak ďaleko, že človek môže sám seba zničiť
a to vyvoláva krízu nádeje. Vývoj ide veľmi rýchlo
a zdá sa, že nás kresťanov predbieha. Dnes vidíme,
že vďaka technike, by sa mohlo evanjelium hlásať
všade vo svete. Rozumieme ľudským problémom,
máme riešenia, ale sme pripravení? Cez evanje-
lium môžeme s optimizmom pozerať do budúcnos-
ti. Buďme toho nositeľmi. Bez evanjelia môže ľud-
stvo spáchať samovraždu. Dôvera aj v túto silu
bola kedysi silnou zbraňou v rukách kresťanov.
Treba nám ju znova postaviť, steblo vlastného cha-
rakteru nezlomiť. Je potrebné, aby sme vrátili člo-
veku hrdosť – človeka stvoreného na Boží obraz.
My sme dlžní vydať svetu svedectvo o nádeji. Kar-
dinál Suennens hovorí: „Mať nádej, to nie je pre-
pych, ale povinnosť.“ Pre nás radostná povinnosť,
ktorá vedie k svätej budúcnosti.

Teillard de Chardin povedal: „Svet bude patriť
tomu, kto mu bude môcť poskytnúť na zemi najväč-
šiu nádej.“ Ide tu o reálnu nádej, nie ilúziu. To
všetko sa napĺňa v Kristovi. My kresťania, spojme
sa v tejto nádeji!

Anton Oparty

Stredoveké osídlenie Oravy sa obmedzova-
lo predovšetkým na okolie rieky Oravy a jej
prítokov. Najstaršie písomné pramene o exis-
tencií obcí sú až z 13. storočia. Kolonizácia
Oravy sa postupne končila v 17. storočí. V 18.
storočí vznikla na vyklčovanom území len jed-
na nová obec – Erdútka.

Obec Oravská Lesná patrí medzi najmlad-
šie obce Oravy. Právne začala dedina existovať
23. júla 1731, kedy bola na generálnej župe vo
Veličnej vydaná zakladacia listina obce. Nová
dedina dostala názov ERDÖD na počesť direk-
tora Oravského panstva Juraja Erdödyho mlad-
šieho. Gróf založením obce v týchto končinách
získal spoľahlivých strážcov pre pohraničnú
časť svojho panstva. Chotár neskoršej Erdútky
slúžil panstvu ako poľovný revír a starším vzdia-
lenejším obciam Pucovu, Pokryváču a Dolné-
mu Kubínu ako pasienky pre ovce a dobytok.

Dedina bola stavaná na horalský spôsob,
teda tak, že každý gazda mal polia (zeme)
okolo svojho domu. Novú pôdu získavali oby-
vatelia klčovaním a zúrodňovaním lesných po-
rastov. Kopaničiarska kolonizácia, produkt
18. storočia, vtlačila osadám svoju podobu,

Prezradíme, že máte 33 rokov, medzi vy-
svätenými novokňazmi našej diecézy boli aj
dvaja štyridsiatnici. Ako človek príde na to,
že jeho povolaním je služba Bohu a ľuďom?
Kedy ste vy dostali takýto impulz?

Traja najstarší bohoslovci zo seminára mali
zastúpenie práve z nášho ročníka a môžem
povedať, že dozretie na povolanie do služby
Bohu i ľuďom prichádza v každom
veku. Ja som už ako malý chlapec
chcel byť kňazom a tiež som si musel
počkať nejaké tie rôčky, kým táto túž-
ba vo mne dozrela. Lenže nie sme to
my, ktorí chcú, ale Boh, ktorý volá
a dáva povolanie k službe.

Vieme, že nie všetci študenti,
ktorí začnú študovať v kňazskom
seminári končia ako kňazi. Aj po-
čas tohto 6 ročného obdobia je tu
asi priestor na uistenia sa v tomto
povolaní. Je to aj určitou životnou
skúškou?

Svedectvo cez nádej 290. výročie od založenia obce

ktorá sa v obci zachovala cez tri storočia. Pô-
vodné obydlia sa stavali na grúňoch pri zdroji
vody (potok, studnička). Poddaní užívali intra-
vilán, na ktorom stál dom a hospodárske stav-
by. Okolo domu mali extravilán – pole, kde
siali. Začiatkom 20. storočia začali obyvatelia
svoje rodinné domy stavať bližšie k ústrediu,
k hlavnej komunikácii, ktorá spájala dedinu
s okolím.

Celková rozloha obce je 65,63 km2 a je
tvorená jedenástimi osadami: Jasenovská (880
obyvateľov), Pribišská (650 obyvateľov), Bri-
šovka (500 obyvateľov), Ústredie (490 obyva-
teľov), Kubínska (310 obyvateľov), Lehotská
(230 obyvateľov), Bučina (170 obyvateľov),
Mrzáčka (150 obyvateľov), Demänová (13 oby-
vateľov), Tanečník (4 obyvatelia), Fľajšová
(2 obyvatelia).

Podobne sme si tento rok pripomenuli
75. výročie od premenovania našej obce, kedy
1. januára 1946 bola Erdútka premenovaná na
Oravskú Lesnú. Naším rodákom Alexandrom
Murínom boli vtedy navrhnuté tri názvy obce:
Biela Orava, Bučina a Oravská Lesná.

Redakcia LN

Nepovedal by som, že je to skúškou, ale
motívom. Je to ako v manželstve. Buď vstupu-
jem do manželstva s tým, aby som urobil toho
druhého šťastným, alebo chcem len naplniť svoje
egoistické chúťky. Aj do seminára prichádzajú
chlapci s rôznymi vlastnými motívmi a keď zis-
tia, že to nie je to, čo čakali, jednoducho odídu.

Máme novokňaza

V sobotu 19. júna 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej kapitule biskup Mons. Ján
Kuboš vysvätil piatich novokňazov Spišskej diecézy. Medzi nimi bol aj náš rodák Lukáš
Briš. Svoju primičnú svätú omšu s novokňazským požehnaním odslúžil v nedeľu 20. júna
v kostole sv. Anny. Po vysviacke nastúpil ako kaplán do farnosti Ružomberok. Na štúdium,
diakonské a novokňazské vysvätenie, kaplánske pôsobenie ale aj plány do budúcna sme sa
opýtali priamo nášho rodáka za vás.

(Pokračovanie na 2. str.)
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Vážení Oravskolesňania, príroda
zafarbená do tých najkrajších farieb
nám celkom iste dáva na známosť,
že sa nezadrža-
teľne blíži zim-
né obdobie a
teda aj koniec
roka 2021. Ve-
rili sme, že nám
stále sa vraca-
júce vlny ocho-
renia COVID-
19 už nebudú
farbiť náš okres do farieb jesene
a komplikovať tak naše bežné dni.
Teraz už vieme, že si musíme tomu-
to stavu prispôsobiť systém fungo-
vania a začať túto situáciu prijímať
tak, aby sme s ním vedeli jednodu-
cho žiť a fungovať. V pokore a ohľa-
duplnosti k druhým spoluobčanom
to iste spoločne dokážeme.

Tento rok sme mali naplánované,
okrem iných, aj výstavbu informač-
ného centra, chodníka v miestnej
časti Pribišská a novej budovy jaslí
za materskou školou. Vzhľadom
k nestabilnej situácii na trhu so sta-
vebnými materiálmi sa nám nepoda-
rilo úspešne ukončiť verejné obsta-
rávania (VO). Jedno VO ešte nemá
ukončenú kontrolu na ministerstve.
Definitívne teda musíme posunúť re-
alizáciu týchto projektov na rok 2022.

Projekt na dodanie techniky
a výstavbu nového zberného dvora
v areáli PD postupne napreduje. Rôz-
ne kontroly na celom projekte vý-
razne predlžujú čas jeho realizácie.
Rovnako dodávku strojov brzdia aj
problémy výrobcov s dodávkami
komponentov. Z tohto dôvodu bude

z projektu v tomto roku dodaný len
teleskopický nakladač a hákový no-
sič kontajnerov za traktor. Plocha
zberného dvora, traktor s príslušen-
stvom ako aj nákladné auto budú
dodané v budúcom roku.

V oblasti obnovy nášho miestne-
ho cintorína nastala opäť zmena.
V okolí domu smútku sme rozšírili
prejazd a vytvorili zároveň dostatok
miesta pre parkovanie vozidiel. Zá-
roveň sa okolie domu smútku opäť
vyčistilo a odvodnilo. Priviedli sme
novú vodovodnú prípojku, ktorá za-
bezpečí bezproblémový prívod vody
aj v zimných mesiacoch. Zároveň sa
nám podarilo obnoviť „trupáreň“ pri
hlavnom vstupe na cintorín, ktorý
prispieva k skultúrneniu celého are-
álu. Osobitne sa teším i tomu, že sa
nám po dlhšom snažení podarilo
skompletizovať aj elektronickú evi-
denciu hrobových miest. V praxi to
znamená, že evidencia nájomných
zmlúv ako aj vyhľadávanie údajov
o jednotlivých hrobových miestach
bude vykonávaná elektronicky pros-
tredníctvom systému, ktorý plánuje-
me sprístupniť aj verejnosti. Takým-
to spôsobom budú môcť pozostalí
vyhľadať hrobové miesto po svojich
predkoch jednoduchšie aj vtedy, ak
už v Oravskej Lesnej nebývajú a cin-
torín nepoznajú. Veľká informačná
tabuľa s abecedným zoznamom zo-
snulých je už sprístupnená pred hlav-
ným vstupom na cintorín.

Mnohí sa možno pýtajú i na to,
ako je to so zdravotným strediskom.
Áno, stavebné práce boli ukončené
takmer pred rokom. Budovu sme ná-
sledne úspešne skolaudovali v apríli

tohto roku. Žiaľ problémy na trhu
s dodávkou vybavenia zdravotné-
ho strediska ako sú zdravotnícke
prístroje alebo nábytok či iné neob-
chádzajú ani tento segment. Preto
veríme, že sa nám čoskoro podarí
úspešne dodať i vybavenie zdravot-
ného strediska a v budúcom roku od
januára spustiť ďalšie dôležité am-
bulancie pre zlepšenie poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti našim
občanom.

Ďalšou otázkou možno je i re-
konštrukcia mosta smerom na Fľaj-
šovú a do priemyselnej zóny v našej
obci. Tento most patrí do majetku
Lesov SR š. p.. Lesy teda zabezpe-
čujú tak proces verejného obstaráva-
nia ako aj priebeh samotnej rekon-
štrukcie. Obec spolu s podnikateľ-
skými subjektmi v priemyselnej zóne
Lesom na jeho rekonštrukciu finanč-
ne prispeli. Problém s dlhotrvajúci-
mi prácami nastal v tom, že most
nebol po odkrytí vrchných vrstiev
vhodný na rekonštrukciu a preto
museli po posúdení (časový prestoj)
vrchnú časť mosta zbúrať a práce opäť
obnovili.

Veľmi dôležitou témou, ktorú by
som rád spomenul je snaha o pre-
hodnotenie prístupu Slovenského
pozemkového fondu (SPF) k defini-
tívnemu ukončeniu procesu ROEP
na úrovni Okresného úradu Námes-
tovo. V tomto roku intenzívne venu-
jeme spolu s pánom starostom
z Oravskej Polhory čas a energiu
tomu, aby sme si so zástupcami SPF
objasnili situáciu v našich katastroch
a dosiahli tak prehodnotenie ich za-
mietavého stanoviska na podiely po
neznámych vlastníkoch, ktorých SPF
zastupuje. Podstatné je totiž objasniť
absolútne rozhodujúcu skutočnosť.
Oravská Lesná a Oravská Polhora sú

Očami starostu tak náročné katastre, aké nemajú ob-
dobu, dokonca aj na Orave. Kým
totiž aspoň napr. v Zákamennom či
Novoti a ďalších obciach boli vyko-
návané aspoň čiastočné úpravy po-
dielov a deľba jednotlivých vlastní-
kov po parcelách. V našich ka-
tastroch, môžeme sa len domnievať
prečo, sa od čias reforiem Márie Te-
rézie žiadne evidenčné a pozemkové
úpravy neudiali. Teda ani len ream-
bulácia (pravidelná revízia pozem-
kového katastra) v rokoch 1930 či
iných, tak ako to bolo u spomína-
ných susedných obcí, v našich ob-
ciach vykonávané neboli. To už ani
nehovoríme o komasácii a pozem-
kových úpravách. Vlastníctvo sa nám
tak za tieto roky drobilo, prevody
vlastníctva k pozemkom boli len cez
podiely vo veľkých parcelách (šnú-
rach) a teda sa dnes po odsťahovaní
a smrti mnohých týchto podielnikov
nikdy nedokážu reálni držitelia a ob-
hospodarovatelia týchto pozemkov
preukázať dokladmi, ktoré vo väčši-
ne častí Slovenska ostatní ľudia majú.
A toto je ten problém, vysvetliť dnes
niekomu túto historickú krivdu tak,
aby nám pomohol napraviť ju. Ne-
vzdávame sa! Problém sme niekoľ-
kokrát prerokovávali priamo s vede-
ním SPF ako aj na zasadnutiach
Združenia obcí a miest Biela Orava.
Veľká nestabilita vo vedení SPF však
spôsobuje obrovské časové straty.
Zároveň skutočnosť, že môžu takéto
rozdiely v katastroch našich obcí
existovať, sa im ťažko chápe a prijí-
ma. Veríme však, že sa nám nako-
niec podarí dosiahnuť úspešnú zme-
nu stanoviska SPF pod váhou zloži-
tosti situácie a hlavne preto, že sa
nespravodlivé správanie k tým, ktorí
nemajú vydané rozhodnutie z okres-
ného úradu musí skončiť.

Marek Majdiš, starosta obce

Kiežby ale tieto odchody boli už
v seminári a nie tie bolestné v kňaz-
stve. Najdôležitejší motív kňazskej
služby nie je ani tak v službe Bohu
a ľuďom, ale v budovaní vzťahu
s Bohom. Veď Ježiš povolal apošto-
lov, aby boli s ním a aby ich posielal
kázať (porov. Mk 3,14). Kňaz by mal
byť otcom na obraz Milosrdného
Otca a mužom modlitby.

Diakonskú vysviacku ste mali
pred rokom 18.  júna. Aké ste mali
vtedy pocity?

Bol som vtedy veľmi šťastný
a som aj teraz.

Po vysvätení za kňaza, biskup
určil vaše pôsobenie vo farnosti
Ružomberok. Čo všetko zahŕňa
kaplánska služba? Oproti seminá-

ru je to iste
náhla zme-
na, máte
svoje neja-
ké predsav-
zatia a plá-
ny v tejto
službe?

Stále si
zvykám na
svoju novú identitu, ktorá siaha až
do večnosti. Viem, že kňazstvo bude
v nebi pokračovať a budem slúžiť
večnú liturgiu s Večným Kráľom. Či
už som teraz v Ružomberku, alebo
budem neskôr s Rómami niekde na
východe, či v dedinke niekde na Ora-
ve, stále budem Kristov kňaz. Kap-
lánska služba zahŕňa mnoho povin-
ností, no gro všetkého je slúženie
svätých omší, spovedanie a vysluho-

vanie svia-
tostí. Oproti
semináru je
rozdiel v tom,
že teraz sa
denne stretá-
vam s veľa
ľuďmi.

Rozhod-
nutie stať sa

kňazom so sebou automaticky pri-
náša aj odluku od domova, od ro-
diny, známych. To treba asi len
prijať. Je to tiež určité sebazapre-
nie?

V dnešnej dobe by som to nena-
zval sebazaprením, pretože sú autá
a človek sa ľahko dostane kde chce.
Tak isto sú aj rôzne telekomunikač-
né prostriedky, ktoré umožňujú člo-
veku byť často s blízkymi, aj keď osob-

né stretnutie je úplne o niečom inom.
Mojím najväčším sebazaprením teda
ostáva ranné vstávanie ☺.

Lesňania majú opäť radosť, že
z našej obce vzišiel ďalší novokňaz.
Je to určite aj istým požehnaním
pre obec. Máte nejaký odkaz pre
svojich rodákov?

Povzbudzujem vás slovami Pan-
ny Márie: „Modlite sa, modlite sa,
modlite sa; aby ste mohli obstáť...“
A slovami Pána Ježiša z Matúšovho
evanjelia, konkrétne piatej, šiestej
a siedmej kapitoly (Mt 5-7). Je to
konkrétny návod na život kresťana,
aj v dnešnej dobe. Nezabúdajme pro-
sím, že nás čaká večný život, no kde
sa bude odohrávať, to záleží len na
nás! A tiež vám ďakujem za vaše
modlitby... Za redakciu LN

pripravil Jozef Rošťák

Máme novokňaza

(Dokončenie z 1. str.)



LN 2/2021
strana: 3

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
U z n e s e n i a  zo dňa 24. 5. 2021

OZ ruší:
uznesenie č. 70/2020 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 pred-
pisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Oravská
Lesná, ktorá sa uskutoční dňa 9. 7. 2021.

2. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a príloha-
mi kandidáti doručia poštou alebo osobne najne-
skôr do 24. júna 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:
a) predloženie ŽoNFP na RO:

• Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v obci
Oravská Lesná na prispôsobenie sa zmene
klímy ekosystémovými prístupmi.

• Výšku maximálneho celkového spolufinanco-
vania projektu zo strany žiadateľa uvedeného
v EUR z celkových oprávnených výdavkov uve-
dených v EUR:

o celkové oprávnené výdavky projektu:
558 128,12 €

o maximálne celkové spolufinancovanie:
27 906,41 €

o výška neoprávnených výdavkov:
0,- €

• Informáciu, že: Projekt sa bude realizovať
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-
2020-62, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom
životného prostredia SR dňa 27. 04. 2020.

U z n e s e n i a  zo dňa 11. 06. 2021

OZ schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 doplnený
o úlohu: finančné hospodárenie LVS – kontrola toku
financií.
OZ schvaľuje:
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebyt-

ku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 131 552,15 €.
OZ schvaľuje:
žiadosť p. Jána Poleča o finančný príspevok na mate-
riál pri predĺžení vodovodného potrubia pre zriade-
nie vodovodných prípojok pre p. Jána Poleča,
p. Jozefa Poleča, p. Martina Habláka, p. Jozefa Bri-
ša, p. Jozefínu Srogoňovú, krytý v položke 641 012.
OZ schvaľuje:
zníženie nájmu nebytového priestoru na 50 % za
4 mesiace od 01. 01. 2021 do 30. 04. 2021 p. Ľubici
Vrábľovej.
OZ schvaľuje:
zahrnutie žiadosti obyvateľov miestnej časti Jase-
novská, ktorá bola doručená 28. 04. 2021 od
p. Jozefa Rošťáka, p. Antona Chudjaka, p. Ivety
Chudjakovej, p. Filipa Chudjaka, p. Olivera Chudja-
ka, p. Patrika Chudjaka, p. Barbary Rajs-Rošťak,
p. Dariny Briššovej, p. Michala Brišša, p. Jakuba
Demka, p. Denisy Demkovej, p. Jaroslava Kurjaka,
p. Evy Kurjakovej, p. Evy Fedorovej, p. Jozefa Fe-

dora o opravu miestnej komunikácie v časti Jase-
novská do rozpočtu obce na rok 2021.
OZ schvaľuje:
VZN obce Oravská Lesná o určení výšky príspev-
kov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Oravská Lesná so zmenou v:
čl. IV. § 5 ods. 4 b) z 1,48 € na 1,53 €
čl. IV. § 6 ods. 3 b) z 1,48 € na 1,53 €
OZ schvaľuje:
a) prevádzku Materskej školy v Oravskej Lesnej

v mesiaci júl za nasledovných podmienok:
• minimálny počet nahlásených detí 12,
• platba za pobyt v Materskej škole a poplatok za

stravu musí byť uhradený k 30. 06. príslušného
kalendárneho roka,

• v prípade, ak sa počas mesiaca júl nahlási nové
dieťa, uhrádza poplatok za celý mesiac v plnej
výške,

b) prerušenie prevádzky v mesiaci august:
• čerpanie dovolenky zamestnancov,
• dezinfekcia prostredia a hračiek,
• potreby dôkladného čistenia priestorov Mater-

skej školy.
OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu na rok 2020 vykonanú rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b/
zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený pre-
sun medzi položkami a navýšenie príjmov
a výdavkov:
OZ
A) ruší nájomné zmluvy v bytovom dome 1094
a v bytovom dome 1137 s účinnosťou k 30. 06. 2021,
B) schvaľuje nové nájomné zmluvy a to na dobu
určitú v trvaní 3 rokov s možnosťou opakovaného
uzatvorenia zmluvy o nájme nájomného bytu s vý-
povednou lehotou 3 mesiacov a výškou nájomného
v zmysle VZN.
OZ schvaľuje:
predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory
v priestoroch Základnej školy v Oravskej Lesnej
medzi prenajímateľom Základná škola sMaterskou
školou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 299
a nájomcom Katarína Mordáčová, Prbišská 862,
029 57 Oravská Lesná, účinnosť: od 01. 07. 2021 do
30. 06. 2026.
OZ schvaľuje:
a) Zmluvu o nájme pozemku medzi prenajímateľom

Gabrielou Habľákovou, rodenou Katrenčíkovou,
bytom 029 57 Oravská Lesná č. 844, štátna prí-
slušnosť: Slovenská republika a nájomcom obcou
Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291,
IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Maj-
dišom, PhD., starostom obce, ktorej predmetom
je nájom pozemku registra „E“ KN parcelné číslo
8124 – orná pôda o výmere 963 m2 zapísané v LV
č. 2855, k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, pod B 1 na meno prenají-
mateľa v 1/1-ine.

b) Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania
predmet nájmu za účelom realizácie projektu
„Zberný dvor Oravská Lesná“. Financovanie vý-
stavby bude zo zdrojov EÚ, kód projektu v ITMS:
NFP310011Q098, číslo výzvy: OPKZP-PO1-
SC111-2017-33.
Nájomca je oprávnený na prenajatých pozemkoch
vykonávať úpravy, ktoré súvisia s účelom nájmu,
a zároveň podpisom tejto zmluvy udeľuje nájom-
covi bezvýhradný a neodvolateľný súhlas na
umiestnenie a užívanie zberného dvora, t. j. pre-
najímateľ týmto súhlasí s realizáciou projektu na
predmete nájmu, ktorú zriadi nájomca na vlastné
náklady.

c) Nájomné bolo obecným zastupiteľstvom určené
a stanovené vo výške 1,- €/rok.

OZ schvaľuje:
a) zmluvu o nájme pozemkov medzi Annou Krivul-
číkovou, bytom Oravská Lesná 413, ako prenají-
mateľkou a Obcou Oravská Lesná, 029 57 Orav-
ská Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr.
Marekom Majdišom, PhD., starostom obce, ako
nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy sú
pozemky registra „E“ KN parcelné číslo 8018/1
– orná pôda o výmere 685 m2 a parcely č. 8018/2
– orná pôda o výmere 1823 m2 zapísané v LV
č. 5652, k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, pod B 1 na meno prenají-
mateľa v podiele 1/210-in a pod B 9 na meno
prenajímateľa v podiele 101/105-in, t.j. spolu 203/
210-ín,  za účelom vybudovania a umiestnenia na
predmete nájmu – oddychovej zóny (multifunkč-
né ihrisko), ktoré bude slúžiť ako športovisko pre
deti a dorast na rozvoj ich pohybových aktivít.

b) Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného
za užívanie pozemkov vo výške 1,- € za rok.

U z n e s e n i a  zo dňa 9. 7. 2021

OZ schvaľuje:
priamy predaj majetku, pozemok parc. č. 7708/1,
evidovaný na LV č. 905, k. ú. Oravská Lesná, Obec
Oravská Lesná, o výmere 521 m2, druh pozemku
– zastavaná plocha a nádvoria a to na základe dôvo-
du hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v dl-
hodobom užívaní pozemku žiadateľkou Annou Pod-
stavkovou, bytom Oravská Lesná 790 a z dôvodu, že
tento pozemok im bol v roku 2008 uznesením č. 11/
2008, bod B/3 zo dňa 29. 2. 2008 schválený obec-
ným zastupiteľstvom na odpredaj, avšak predaj ne-
bol uskutočnený, ani nedošlo k podpisu kúpnej zmlu-
vy, ani k zaplateniu kúpnej ceny.
OZ volí:
za hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná Mgr.
Jaroslava Mateáša s rozsahom úväzku vo výške 0,40
ustanoveného týždenného pracovného času (t.j. 15
hod. týždenne) a nástupom do funkcie od 14. 7. 2021
na funkčné obdobie 2021 – 2027.
OZ navrhuje:
za užívanie pozemku firmou Drevostavby Bruno,
Oravská Lesná, v časti parcely pozemku 9700/307,
k. ú. Oravská Lesná odplatu vo výške 900,- € (slo-
vom: deväťsto eur).
OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu č. 5 na rok 2021 vykonanú rozpoč-
tovým 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:
starostu obce o podanie žiadosti o prevod miestnej
komunikácie vedenej z centra obce do miestnej časti
Fľajšová a to zo štátu na Obec Oravská Lesná, per-
spektívne získania spoluúčasti v danej komunikácií
v prospech Obce Oravská Lesná, z dôvodu jediného
zabezpečenia prístupu k rekreačným objektom ale aj
prístupu k trvalo obývaným nehnuteľnostiam.
OZ schvaľuje:
poverenie sobášiacej poslankyne Silvie Srogoňovej.
OZ schvaľuje:
a) zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného

bremena medzi
1/ Ing. Ján Oparty, bytom Žižkova 6319/30A,

811 02 Bratislava
2/ Ing. Anna Opartyová, bytom Žižkova 6319/

30A, 811 02 Bratislava (ako budúci povinní
z vecného bremena)
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A Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Mare-
kom Majdišom, PhD., starostom obce (ako budú-
ci oprávnený z vecného bremena) z dôvodu rozší-
renia verejného vodovodu vetva „1“ v k. ú. Orav-
ská Lesná. Budúci oprávnený z vecného bremena
je stavebníkom/investorom nasledovnej stavby:
„Oravská Lesná, rozšírenie verejného vodovodu
II. etapa“.

b) zmluvu o nájme pozemkov medzi Annou Krivul-
číkovou, bytom Oravská Lesná 413, ako prenají-
mateľkou a Obcou Oravská Lesná, 029 57 Orav-
ská Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr.
Marekom Majdišom, PhD., starostom obce, ako
nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy sú
pozemky registra „E“ KN parcelné číslo 8018/1
– orná pôda o výmere 685 m2 a parcely č. 8018/2
– orná pôda o výmere 1823 m2 zapísané v LV
č. 5652, k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Les-
ná, okres Námestovo, pod B 1 na meno prenají-
mateľa v podiele 1/210-in a pod B 9 na meno
prenajímateľa v podiele 101/105-in, t.j. spolu 203/
210-ín,  za účelom vybudovania a umiestnenia na
predmete nájmu – oddychovej zóny (multifunkč-
né ihrisko), ktoré bude slúžiť ako športovisko pre
deti a dorast na rozvoj ich pohybových aktivít.
Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného
za užívanie pozemkov vo výške 1,- € za rok.

OZ schvaľuje:
a) kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi: Peter MI-

TERKO rodený Miterko, bytom Mrzačka 1142,
029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Sloven-
ská republika a manž. Sylvia MITERKOVÁ, ro-
dená Habláková, bytom Mrzačka 1142, 029 57
Oravská Lesná, štátna príslušnosť Slovenská re-
publika 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“ parcelné číslo 15243/2 – trvalý
trávny porast o výmere 98 m2, zapísaného vo
výpise z katastra nehnuteľností LV č. 1698 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Ná-
mestovo, pod B 1 na mená predávajúcich v 1/1-
ine.

b) Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená
a schválená obecným zastupiteľstvom vo výške
1,- € (slovom jedno euro), ktorá kúpna cena bude
vyplatená predávajúcim, a to pri podpise tejto
zmluvy.

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

OZ schvaľuje:
dohodu o spoločnom užívaní lesnej cesty – most
Oravská Lesná, inventárne číslo 2019209, v k. ú.
Oravská Lesná vo výške odplaty 24.000,- € s DPH
(slovom dvadsaťštyritisíc eur).

OZ ukladá:
kontrolórovi obce Oravská Lesná preskúmať, či me-
novanému Štefanovi Romanovi, bytom Oravská Les-
ná 160 bola zaslaná výzva na zaplatenie PDO.

U z n e s e n i e  zo dňa 07. 09. 2021

Obecné zastupiteľstvo
na základe podnetu vlastníkov, nájomcov a správcov
poľnohospodárskych pozemkov v zozname parciel
zaradených do prerokovania lokality SKUEV4024
Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zozna-
mu území európskeho významu zo dňa 10. 08. 2021
Vaša značka 10580/2021-6.1; 43521/2021 nesúhlasí
s týmto zaradením v plnom rozsahu. Žiada, aby sa v
katastrálnom území Oravská Lesná územie európ-
skeho významu nerozširovalo a zachovával sa sú-
časne platný stupeň a forma ochrany.

U z n e s e n i a  zo dňa 8. 10. 2021

OZ schvaľuje:
zámer priameho predaja pozemku z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa. Obec Oravská Lesná, so síd-
lom Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná,
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer
previesť kúpnou zmluvou majetok z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné
zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej trojpätinovou väč-
šinou všetkých poslancov.
Predmetom kúpy je pozemok KN-E parc. č. 7920
– lesný pozemok o výmere 1374 m2, ktorý je vo
vlastníctve obce Oravská Lesná,  evidovaný na LV
905 v k. ú. Oravská Lesná. Kúpnou zmluvou Obec
Oravská Lesná prevedie pozemok KN-E parc.
č. 7920 – lesný pozemok o výmere 1374 m2 v k. ú.
Oravská Lesná, v podiele 1 na Telovýchovnú jedno-
tu Oravská Lesná, IČO: 14220083, so sídlom Orav-
ská Lesná 364, 029 57 Oravská Lesná.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že
pozemok, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy bude
využívaný výlučne na športovo-spoločenské akcie
pre mládež, ktoré organizuje Telovýchovná jednota.
OZ schvaľuje:
zámer priameho predaja pozemku z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa.
Obec Oravská Lesná, so sídlom Oravská Lesná 291,
029 57 Oravská Lesná, v zmysle ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí zverejňuje zámer previesť kúpnou zmluvou
majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo v Oravskej
Lesnej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Predmetom kúpy je pozemok KN-E parc. č. 4872/1
– ostatná plocha o výmere 204 m2, ktorý je vo vlast-
níctve obce Oravská Lesná, evidovaný na LV 2764
v k. ú. Oravská Lesná. Kúpnou zmluvou Obec Orav-
ská Lesná prevedie pozemok KN-E parc. č. 4872/1 –
ostatná plocha o výmere 204 m2 v k. ú. Oravská
Lesná, na Františka Zacka, bytom Bratislava, Jána
Smreka 6160/18.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že
pozemok, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy sa
nachádza pred predmetným pozemkom parc. č. 4869,
ktorej vlastníkom je František Zacko, na ktorej plá-
nuje výstavu rodinného domu a aby prístup na poze-
mok viedol priamo z hlavnej cesty. V súčasnosti sa
pozemok nachádza pred nehnuteľnosťou so súpis-
ným číslom 654, k. ú. Oravská Lesná a bol v užívaní
od roku 1945 Antonom Dendisom, ktorý zomrel.
Predmetný pozemok prešiel pod majetok obce počas
ROEP v roku 2019 ako neknihované teleso.
OZ schvaľuje:
a) kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Obec Orav-

ská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO:
00314722, zastúpená JUDr. Marekom Majdišom,
PhD., starostom obce a kupujúcou Annou Pod-
stavkovou, rodená Brišová, bytom Brišovka 790,
029 57 Oravská Lesná, štátna príslušnosť Sloven-
ská republika, ktorej predmetom je kúpa pozemku
registra KN „C“ parcelné č. 7708/1 – zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 521 m2, zapísaného
v LV č. 905 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predá-
vajúcej Obci Oravská Lesná v 1/1-ine.

b) Dôvod hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť,
že pozemok, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy
bol kupujúcej v roku 2008 uznesením č. 11/2008,
bod B/3 zo dňa 29. 02. 2008 schválený obecným
zastupiteľstvom Obce Oravská Lesná na odpred-
aj, avšak doteraz nedošlo k administratívnemu
vyriešeniu tejto veci, t. j. nedošlo k podpisu kúp-
nej zmluvy, ani k zaplateniu kúpnej ceny.

c) Kúpna cena bola medzi účastníkmi stanovená
a schválená obecným zastupiteľstvom Obce Orav-
ská Lesná vo výške 14,50 €/m2. Kúpna cena pred-

stavuje sumu  7.554,50,- € (slovom sedemtisíc-
päťstopäťdesiatštyri eur, päťdesiat centov), ktorá
bude vyplatená kupujúcou predávajúcej Obci
Oravská Lesná do 30-tich dní odo dňa podpisu
tejto zmluvy oboma účastníkmi, na účet predáva-
júceho č. IBAN SK07 5600 0000 0041 0316 0005.

d) Poplatok 66,- € za návrh na vklad do katastra,
uhradí Anna Podstavková ako kupujúca.

OZ schvaľuje:
a) zmluvu onájme nebytových priestorov medzi Ob-

cou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291,
IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom Maj-
dišom, PhD., starostom obce, ako prenajímateľom
a Bc. Evou Murínovou, bytom Oravská Lesná
159, ako nájomcom, kde predmetom nájomnej
zmluvy je užívanie časti budovy – Obvodné zdra-
votné stredisko, č. s. 308 nachádzajúceho sa na
pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 7742/1
– zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v LV
č. 905 k. ú. Oravská Lesná.
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania
nebytový priestor o výmere 16,50 m2 na 2. po-
schodí budovy a 39,96 m2 spoločných priestorov
za účelom poskytovania masážnych služieb na
dobu neurčitú, s účinnosťou od 1. 11. 2021.

b) Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného
za 16,50 m2 podlahovej plochy vo výške 10 €/m2

za rok + za nájom spoločných priestorov o veľ-
kosti 39,96 m2 vo výške 5 €/m2 za rok, čo predsta-
vuje 91,20 € (slovom deväťdesiat eur, 20 centov)
štvrťročne pozadu, a to do 15. 01., 15. 04., 15. 07.
a 15. 10. v príslušnom roku.

OZ schvaľuje:
nájomnú zmluvu stanovenú dohodou medzi zmluv-
nými stranami a to Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722, zastúpená
JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom obce,
ako prenajímateľom a Renátou Lušiovou, bytom Dol-
ný Kubín, Nemocničná 1948/47-31, IČO: 32275790,
ako nájomcom, kde predmetom nájomnej zmluvy je
zmrzlinový stánok a priestor na predaj zmrzliny a to
v časti pozemku E-KN 17145/7 o výmere 30 m2,
k. ú. Oravská Lesná v stanovenej výške 1.000,- €
(slovom jedentisíc eur) za rok s účinnosťou od 1. 1.
2022 na dobu neurčitú.
OZ schvaľuje:
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufi-
nancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie kvali-
ty poskytovaných služieb v kultúrnej oblasti v obci
Oravská Lesná“ vo výške do 10.000,- € (uviesť sumu
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a žiadaného NFP v súlade s PPP) a financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného
rozpočtu.
OZ žiada:
starostu obce, aby pripravil podklady k výstavbe
časti chodníka na Jasenovskú do ďalšej schôdze, ako
aj návrh financovania chodníka so začatím staveb-
ných prác – jar 2022.
OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu č. 8  na rok 2021 vykonanú rozpoč-
tovým opatrením podľa § 14, ods. 2, písm. a/ zákona
č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolený presun medzi
položkami a navýšenie príjmov a výdavkov.
OZ schvaľuje:
Správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy za škol-
ský rok 2020/2021.
OZ schvaľuje:
zástupcov obce do rady školy a to:
Ing. Augustín Viater,
Ing. Miroslav Kolenčík,
Anton Kojda,
Silvia Srogoňová,
na funkčné obdobie 2021 – 2025 s účinnosťou od
25. 10. 2021.
OZ schvaľuje:
cintorínske poplatky s účinnosťou od 1. 1. 2022.
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Počas tohto roka zorganizovali
seniori až päť brigád. Dôvodom bola
aj úprava skalky okolo novovybudo-
vanej krížovej cesty pri kaplnke Se-
dembolestnej Panny Márie v časti
Zimná voda. Každá brigáda sa zvy-
čajne končila spoločnou opekačkou
so spevom ľudových piesni. Týchto
brigád sa seniori radi zúčastňovali,
pretože počas nepriaznivej pande-
mickej doby boli v prírode, netlačili
sa v miestnosti a nebáli sa tak, že sa
vzájomne nakazia.

Koncom septembra sa v rámci
týždňa dobrovoľníctva Žilinského
samosprávneho kraja členovia klubu

V lete sa Olbertovci zúčastnili na
medzinárodnej výstave psov v Nitre
s Elizabeth Dogleses – sučkou z ich
vlastného chovu. Získali ocenenia
CAC, CACIB, BOB, BIG 2. Čo zna-
menajú tieto ocenenia? CAC je naj-
lepšia suka vo svojej triede (iba lab-
radori, podľa veku), CACIB je naj-

lepšia suka zo všetkých súk – labra-
dorov, BOB je najkrajší labrador (zo
psov aj súk) a BIG2 je druhý naj-
krajší pes v skupine FCI VIII. Tu
patria tieto plemená psov: retrivre,
sliediče a vodné psy Sekcia 1: Retrí-
vre – Zlatý retriever, Kučeravý re-
triever, Labradorský retriever Sek-
cia 2: Sliediče – Americký koker-
španiel, Anglický kokeršpaniel,

Špringeršpaniel, Waleský špringer-
španiel, Nemecký prepeličiar Sek-
cia 3: Vodné psy – Írsky vodný špa-
niel, Americký vodný španiel, Bar-
bet, Frízsky vodný pes.

Rovnako koncom októbra sa Ľu-
bomír Olbert zúčastnil na jesenných
skúškach retrieverov (JSR). Tieto

oprávňujú psa na dohľadávanie a pri-
nášanie všetkých druhov malej zveri
(zajac a bažant v teréne, a kačka
z vody). Túto skúšku absolvoval so
sukou kúpenou v Poľsku a získali
plný počet bodov s ocenením Res,
CACT, čo im prinieslo druhé miesto
z 22 psov. Týmto dosiahnutým úspe-
chom sa majitelia spolu so psíkmi
veľmi tešia.

Jozef Rošťák

zapojili do úpravy okolia Centra so-
ciálnych služieb v Oravskej Lesnej,
aj úpravy a čistenia náhrobkov zo-
snulých klientov zariadenia. Klien-
tov tiež sprevádzali na prechádzke
po lesníckom náučnom chodníku.

Úspech na výstave psov

ZO SENIORKLUBU

Podobne sa v tomto čase členovia
Seniorklubu zapojili do zbierky
„Krabička od topánok“, ktorou chcú
pred Vianocami obdarovať obyvate-
ľov zariadenia pre seniorov.

Spoločné stretnutia v tomto čase
neuskutočňujú, často sa krátko po-
rozprávajú iba pred kostolom po svä-
tých omšiach alebo v obchode.

Emília Chvojková

V nedeľu 12. septembra o 14:00
hod. sa pri starom kostole uskutoč-
nila slávnostná svätá omša sv. Hu-
berta. Pri tejto príležitosti bola vy-
svätená nová vyšívaná zástava po-
ľovníckeho združenia Kohútik. Pred-

chádzalo tomu rozhodnutie našich
poľovníkov dať si vyrobiť vlastnú
zástavu, ktorá bude združenie repre-
zentovať pri rôznych príležitostiach.
Dôležitý bol aj výber symbolov. Na
jednej strane zástavy je zobrazený
medveď, v pozadí kopec Kohútik.
Druhú stranu zdobí sv. Hubert, pat-
rón poľovníkov. Okraje zástavy do-
pĺňajú čučoriedky, ktoré symbolizu-
jú plody našej dediny.

Zástavu odovzdal predsedovi
združenia Kohútik Petrovi Kvakovi
starosta obce Marek Majdiš. Medzi
pozvanými hosťami boli poľovníci
zo Zákamenného, Novote a aj zho-

toviteľ zástavy pán Zdeněk Veleb-
ný(z ČR), ktorý vyrobil vyšívanú
zástavu už viacerým združeniam na
Orave.

Jedným z obetných darov na sv.
omši bol mladý srnec. V priebehu

omše vystúpili aj trubači bratia Laj-
dovci z Klina. Spestrením poľovníc-
keho sprievodu boli taktiež sokoliari
s dravými vtákmi zo Zákamenného -
Juraj Bajo s rodinou, ako aj poľovní-
ci, ktorí do sprievodu priviedli na
ukážku svoje poľovne upotrebiteľné
psy a poľovnícke zbrane. Pri organi-
zácii rovnako pomáhali hasiči
z Oravskej Lesnej a celé podujatie
spestril tiež spev našich mladých fol-
kloristov. Všetkých zúčastnených si
pri tejto príležitosti uctili naši po-
ľovníci, ako vždy, výborným gulá-
šom.

Jozef Rošťák

Poľovníci majú svoju zástavu
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Dobrý deň! Keď sme písali pred-
chádzajúci článok o živote v škole,
končila zima a netrpezlivo sme ča-
kali na jar. V týchto dňoch prípravy
ďalšieho čísla LN končí jeseň a začí-
na zima. Počas tejto doby sa toho
v školskom živote udialo veľa (aj
keď korona nás dosť obmedzovala).

Posledný školský mesiac v škol-
skom roku 2020/2021 začína vždy
radostne – oslavou MDD. Nemohli
sme ho sláviť spoločne, ako sme boli
zvyknutí, ale o sviatočný deň sme
neprišli. Oslavy sme preniesli do prí-
rody v okolí školy. Aj počasie nám
prialo, tak tento deň bolo v budove
školy ticho a naše hlasy sa ozývali
z cyklotrasy, lesníckeho náučného
chodníka, od starého kostola či z Ko-
hútika.

Obmedzené boli aj školské výle-
ty. Mohli sme ísť len na veľmi krátke
trasy. Prvostupniari si užili výlety
v našej obci. Okrem turistiky sa ve-
novali rôznym detským hrám a ope-
kačkám. Druhostupniari sa vybrali
viac spoznávať prírodné a historické
krásy Oravy. Zaujímavosťou bolo, že
sme všetky výlety stihli behom dvoch
dní, 16. a 17. júna. To sa veru ešte
v histórii školských výletov u nás
nestalo.

Koncoročné športové turnaje vo
vybíjanej, volejbale, futbale a Škol-
skú olympiádu sme tiež museli zru-
šiť. Ak k nám bolo počasie priazni-
vé, trávili sme čo najviac času von-
ku v prírode. Keď pršalo, upratovali
sme svoje triedy.

Posledný školský deň sa začal
svätou omšou. Po nej sme sa všetci
zišli na školskom dvore, kde sa
s nami rozlúčili pán riaditeľ i pán
starosta. K nim sa, trošku netradič-
ne, pridali deviataci z A a B triedy,
ktorí mali pre nás všetkých pripra-
vených pár slov a viet na rozlúčku.
9. C to vyšperkovala spoločným tan-
com. Veru, veľmi milo prekvapili,
zaujali i potešili. Nasledovalo roz-
dávanie vysvedčení, posledné rady
od triednych pani učiteliek a už sme
sa rozbehli na dvojmesačné zaslúže-
né prázdniny.

Všetko má svoj začiatok a ko-
niec. Aj letné prázdniny skončili,
začal nový školský rok 2021/2022.
Pre 61 prváčikov to bola premiéra.
2. septembra smelo kráčali spolu
s rodičmi do svojej prváckej triedy
ku svojej prváckej pani učiteľke.
Zmena nastala aj u piatakov, ktorí
postúpili z 1. na 2. stupeň k „veľká-
čom“. A školský rok sa mohol za-
čať...

Najlepší začiatok školského roka
mali žiaci 4. ročníka, ktorí od 6. do

10. septembra vymenili priestory
školy za priestory plavárne a absol-
vovali základný plavecký výcvik
v Aquarelaxe v Dolnom Kubíne.
Mali sa tak výborne, až sa im ne-
chcelo vrátiť späť do školských la-
víc.

Kým sa štvrtáci učili plávať, ostat-
ní prvostupniari využili nádherné je-
senné počasie a zabehali si v rámci
Behu zdravia. Žiaci z 2. stupňa je-
den deň v škole vymenili za pobyt
v prírode na Bučine, Kohútiku,
v Paráči, v Jánošíkových dierach
a Kvačianskej doline.

Slnečné septembrové počasie
využili deviataci a jedno popoludnie
strávili spolu so seniormi z DSS na
prechádzke po lesníckom náučnom
chodníku. Prechádzka bola napláno-
vaná v rámci akcií Týždňa dobrovoľ-
níctva.

V septembri do našej školy zaví-
tal tanečník Miroslav „Bruise“ Žil-
ka. Bol u nás už druhýkrát. Predvie-
dol nám nový program a nové tance.
Niektorí z nás si s nim aj zatancova-
li, naučili sa nové tanečné kroky.
Vystúpenie sa páčilo malým i veľ-
kým. Veríme, že to nebolo naposle-
dy a ešte sa s tanečníkom Mirom
stretneme a zatancujeme.

Koniec septembra sa nesie v du-
chu Európskeho dňa jazykov (26.
9.). Pri tejto príležitosti pani učiteľ-
ky ANJ na druhom stupni pripravili
aktivity pre žiakov 5. – 9. ročníka.
Vybrali si zopár európskych krajín
a úlohou bolo so žiakmi v jednotli-
vých ročníkoch objavovať dané kra-
jiny. Žiaci pracovali v skupinách na
zadaných úlohách, kde sa naučili zá-
kladné frázy jazyka vybranej kraji-
ny, spoznali historické pamiatky,
zvyky a zoznámili sa aj s kultúrou
danej krajiny formou piesní a rieka-
niek. Žiaci siedmeho ročníka spo-
znávali Rusko a naučili sa azbuku,
vyskúšali písať svoje mená a jedno-
duché pozdravy a frázy. Taktiež pri-
niesli zo svojich zbierok hračiek ty-
pické ruské „matriošky“. Zaspievali
si v karaoke verzii ruské piesne, pri-
pomenuli si rozprávky No počkaj!
a Máša a medveď. Podobne aj v iných
triedach takto žiaci spoznali Poľsko,
Nemecko, Veľkú Britániu, Francúz-
sko, Taliansko, Španielsko a neza-
budli ani na našu krajinu a predsta-
vili si aj Slovensko a ukázali to, na
čo môžeme byť právom hrdí.

Netradične na jeseň sa konal zá-
pis (teraz už) druhákov do školskej
knižnice. Zápis býva na našej škole
v marci v rámci Týždňa slovenských
knižníc. Minulý školský rok nám
však mnoho akcií prekazil. Druháci
sa tešia zo svojich čitateľských preu-
kazov a radi knižnicu navštevujú.

Prváci a tretiaci si otestovali svo-
ju silu, rýchlosť a vytrvalosť v rámci
Testovania telesnej zdatnosti, akcie,
ktorá už má na našej škole svoje
stále miesto. Tretiaci už cviky po-
znali, tak im to cvičenie šlo ako po
masle. Prváčikovia si vyskúšali nové
cviky. Obe dopoludnia strávené
v telocvični boli plné športu, zábavy
s smiechu.

Správičky zo základnej školičky

Stále jesenné miesto má aj vý-
tvarná aktivita „Záložka do knihy“.
Žiaci na 1. stupni a niektoré triedy
z 2. stupňa na hodinách výtvarnej
výchovy vytvorili knižné záložky.
200 záložiek od nás cestovalo na
jednu základnú školu v Nitre. Aj my
sme od nich dostali veľmi pekné zá-
ložkové dielka, tiež 200. Zaujímavé
na tom je, že každý rok posielame
záložky do inej školy a z inej školy
dostávame. Vopred nevieme, kto
bude náš „záložkový“ partner.

Novinkou na našej škole bola
charitatívna akcia pre deti v Afrike,
ktorú organizuje medzinárodné cha-
ritatívne hnutie Mary's Meal a mala
názov „Batôžkový projekt“. Mnohí
naši žiaci v rámci svojich tried do-
niesli veci – školské pomôcky, oble-
čenie a hygienické potreby, aby nimi
naplnili batôžky – školské tašky
a poslali ich deťom do Afriky. Našim
žiakom sa podarilo takto pripraviť
80 batôžkov. Všetkým darcom a ich
rodičom ďakujeme.

Oproti minulému školskému roku
sme za tie tri mesiace stihli, okrem
učenia, viac než dosť. Všetky akcie
prebehli s obmedzeniami – pracova-
li sme jednotlivo v triedach, nespá-
jali sme sa, nosili sme rúška. Do-
konca sa obnovila aj školská záuj-
mová činnosť, pracujú najmä športo-
vé a folklórne krúžky.

Od októbra naplno pracujú aj
triedne krúžky v rámci projektu „Od

rozvoja gramotnosti k úspechu v ži-
vote“. Pokračujeme tam, kde sme
pred rokom skončili, snažíme sa
nadviazať na našu prerušenú prácu.
Jedinou zmenou prešli len tie krúž-
ky, v ktorých pracovali žiaci 9. roč-
níka a už odišli na stredné školy.

Pomaly, ale isto sa pripravujeme
na zimný čas a zimné aktivity. Ale
o tom už nabudúce...

Zuzana Brňáková
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Zo života materskej školy, alebo „Ako si žijete škôlkari?“

Od septembra každé ráno idú deti
škôlkarskou bránou...

...a nie je tomu inak ani po tohto-
ročných letných prázdninách.
Niektoré idú „voľky“, niektoré „ne-
voľky“, iné potrebujú viac či menej
času na adaptáciu. Po určitom čase
sa však v materskej škole začnú cítiť
ako doma. Svedčia o tom spoločné
hry, nové kamarátske vzťahy, veselá
vrava a smiech z jednotlivých tried.
Leto nám smutne zamávalo, prišla
jeseň, a hoci ubehli už dva mesiace
od letných prázdnin, spomíname na
júnový čas pred prázdninami, keď sa
s nami rozlúčilo 61 predškolákov,
ktorí po letných prázdninách nastú-
pili do prvých tried základnej školy.
V letnom období, na žiadosť rodi-
čov, bola materská škola v prevádz-
ke počas júla, navštevovalo ju 17
detí. Po veľkom upratovaní, dezin-
fekcii priestorov, zariadení a hračiek
materská škola privítala 2. septem-
bra vo svojich priestoroch 139 detí
vo veku od 2 do 6 rokov. Deti boli
rozdelené do siedmich tried. V trie-
dach Lienky a Motýliky sú malé deti
od 2 do 4 rokov. Do triedy Mravčeky
a Žabky chodia deti 4 – 5 ročné.

Novinkou od septembra 2021 je
povinné predprimárne vzdelávanie.
Táto skutočnosť sa týka detí, ktoré
dosiahnu 5 rokov do 31. augusta pred
začiatkom školského roka. Ide o vše-
obecnú povinnosť ustanovenú Škol-
ským zákonom pre všetky materské

školy zaradené v sieti škôl. V našej
materskej škole tieto deti navštevujú
triedu Sovičky, Včielky, čiastočne aj
triedu Vtáčatká. V tomto školskom
roku máme 52 predškolákov.

Od septembra pracuje v mater-
skej škole aj špeciálna pedagogička,
ktorá sa individuálne venuje deťom,
ktoré majú lekárom stanovenú dia-
gnózu, vyžadujúcu si osobitný prí-
stup a špeciálne cvičenia, deťom
s pokračovaním plnenia povinnej
školskej dochádzky i deťom, ktoré
majú problémy v správaní alebo vo
vzdelávaní. V špeciálne zriadenej
triede sa im venuje individuálne aj
skupinovo. Prostredníctvom hra-
vých, inovatívnych metód, ktoré sú
pre deti mimoriadne atraktívne, si
zdokonaľujú jemnú motoriku, poj-
mové a logické myslenie, výslov-
nosť, zrakové a sluchové vnímanie,
vizuomotoriku a pod. Pri práci s in-
tegrovanými deťmi špeciálna peda-
gogička spolupracuje s Centrom pe-
dagogicko-psychologického pora-
denstva a prevencie. Po dvoch me-
siacoch jej pôsobenia možno vidieť
prvé pozitívne výsledky. V mater-
skej škole externe pracuje aj pani
logopedička, ktorá sa snaží, v  spo-
lupráci s rodičmi, odstraňovať ne-
správnu výslovnosť.

V tomto čase nás opäť nepríjem-
ne prekvapil koronavírus, a tak sme
Deň materských škôl (4. novem-
bra) oslavovali jednotlivo v triedach

rôznymi aktivitami, divadielkami,
pesničkami, športovými hrami. Deti
sa veľmi potešili aj darčeku od „SL-
NIEČKA“. Aj keď dbáme na dodr-
žiavanie pandemických opatrení –
nespájame deti v triedach, dbáme na
nosenie respirátorov, dezinfekciu
rúk, vyhýbame sa kontaktom medzi
sebou – nebráni nám to denne s deť-
mi realizovať rôzne aktivity v triede,
pokračovať v nácviku folklórnych
vystúpení. Nezabudli sme na našich
starkých v Domove dôchodcov
a v októbri sme im doniesli malé
darčeky, ktoré prevzala pani ošetro-
vateľka pri vchodových dverách.

V jesennom období sme sa zapo-
jili do viacerých súťaží pre materské
školy. Jednou z nich je DOBROT-
KOVO – hlasuj za dobrú škôlku,

v ktorej kúpou hydinových výrob-
kov od firmy Hyza a nahrávaním
kódov získavame body. O finančnej
výhre rozhoduje čo najvyšší počet
bodov. Čoskoro sa dozvieme koneč-
ný verdikt, ako sa darilo našej ma-
terskej škole v umiestnení. ADOP-
TUJ KRAVIČKU – tak sa nazýva
ďalšia súťaž pre predškolákov.
Prostredníctvom digitálnych techno-
lógií sa škôlkari o adoptovanú kra-
vičku denne starajú. Nahrávaním
kódov z mliečnych výrobkov získa-
vajú „dukáty“, a tak môžu kravičke
zakúpiť jedlo, pitie, postarať sa o jej
čistotu. Deti získavajú digitálne zruč-
nosti, plnia úlohy, s obľubou sledujú
svoju kravičku.

Predškoláci z triedy Sovičky
majú nového kamaráta, ktorý sa volá
ZIPPY. Program ZIPPYHO KA-
MARÁTI je zameraný na rozvoj
emocionálneho zdravia všetkých
malých detí. Malý lúčny koník ZIP-
PY učí deti riešiť problémy hravou
formou, to znamená, že riešenie prob-
lému nesmie dieťaťu ani nikomu iné-
mu ublížiť a dieťaťu sa musí pomôcť.
Okrem aktivít v triede nás príjemné
jesenné počasie volá von, do blízke-
ho lesa, na kopec, kde pozorujeme
zmeny v jesennej prírode. Prvé sne-
hové vločky v októbri potešili najmä
deti, ktoré v okne na ne reagovali
zvolaním: „Budú Vianoce!“. S deť-
mi sa pomaly začneme na ne pripra-
vovať a možno príde aj Mikuláš...

Kolektív MŠ

Hneď na úvod treba poznamenať,
že autorka knihy Alena Srogoňová,
sa podujala na náročnú úlohu, keďže
„Čokoládka a Kakaovník“ sa venuje
pálčivým detským témam, s ktorými
bojuje hádam každé dieťa. V súčas-
nej dobe možno ľahko zlákať či mo-
tivovať dieťa práve sladkosťami mi-
lujúcimi zubné kazy i bolesť bruška.
Aj táto skutočnosť bola možno vý-
zvou zvolenia témy pre detskú kni-
hu.

Fantastických superhrdinov je
v detských rozprávkach viac než
dosť, svet je nimi doslova presýtený,
avšak hrdinovia knihy Čokoládka
a Kakaovník majú ďaleko od svalna-
tých supermanov. Napriek tomu do-
kážu pomôcť vyriešiť každý detský
problém. Treba si uvedomiť, že dneš-
né deti nemusia riešiť záchranu mes-
ta pred skazou mimozemšťanov. Ich
krehké duše sa denno-denne vyspo-
radúvajú s vianočnými darčekmi, or-
ganizovaním karnevalu, viatku ma-

tiek i riešením dilemy
o zdravom maškrtení.
Prostredie je príjemné,
zbytočne nekompliko-
vané. V mestečku Čo-
koládkovo bývajú oby-
čajné rodiny a ijú po-
kojný rodinný život.
Čitateľa dokáže kniha
nielen nadchnúť, ale
i prežiť kúsok svojho
rodinného sna. Majite-
lia cukrárne – Čokoládka a Kakaov-
ník – sú veľmi láskaví, a práve oni sú
pomyselnými „supermanmi“ , ktorí
pomôžu deťom vyriešiť detské sta-
rosti. Toto dielko môžeme neskrom-
ne nazvať aj malou psychologickou
sondou do detskej duše.

Veľkým benefitom knihy sú jed-
noduché recepty zdravých dobrôt
vyplývajúce zo samotných príbehov,
zvládnu ich všetky šikovné detské
rúčky. Nechýbajú básničky, otázky
pre detského čitateľa i jemné oku

lahodiace ilustrácie. Hlavní hrdino-
via sú dvojčatá Matej a Natália, rie-
šia každodenné detské starosti, a ako
inak, vždy sa príbeh skončí šťastne.
Nie však gýčovo, ale často s milo
prekvapivým záverom.

Čo na to naši malí „škôlkarskí
poslucháči“?
- mne sa páčili tie dobrotky, ktoré sa

v rozprávkach piekli,
- mne sa slinky robia v ústach, keď

nám to čítaš,
- mne sa páči, že sa tie rozprávky

končia šťastne,
- mne sa páčilo, že sa v knižke do-

stávali darčeky,
- mne sa páčil príbeh o torte, lebo tam

maminky mali sviatok,
- mne sa páčilo, že v príbehu o Via-

nociach hlásili, že sa bude variť ka-
pustnica a majú si kúpiť umelý
stromček alebo živý v kvetináči,

- mne sa páčilo, že Čokoládka a Ka-
kaovník s deťmi zachránili zvierat-
ká v ZOO, a že im dali zdravé ovo-
cie.

Milou súčasťou knihy je malá
čokoládka vozdobnom balení s vy-
obrazením Čokoládky a Kakaovní-
ka. Chvíle strávené s touto knihou
nebudú nikdy stratené. Naopak, prí-
behy zanechajú v deťoch príjemné
zážitky. Zároveň môže slúžiť ako
malý receptár, či motivácia k výcho-
ve etických a morálnych hodnôt.
Ďakujeme autorke za tento cenný dar,
ktorý veľmi potešil našich škôlka-
rov.

Alena Andrisáková

Recenzia knihy „Čokoládka a Kakaovník“
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Začiatok druhej polovice letných
prázdnin sa niesol v znamení práce.
Nebola to však hocijaká práca na
poliach či v našich záhradách. Kdesi
bokom ukryté remeselnícke kôlnič-
ky jednotlivých cechov pomohli de-
ťom i nám animátorom vžiť sa počas
tábora do jedinečnej úlohy – re-
meslom napodobňovať príklad svä-
tého Jozefa.

Už len samotná cesta spolu s prí-
chodom bola sprevádzaná chytľavým
spevom, eRko ukazovačkami, vzá-
jomným spoznávaním sa, následným
zadelením do cechov, vytvorením
erbov a spísaním pravidiel. Tie však
netvorili len súčasť povinností kaž-
dého z nás, ale týkali sa hlavne pan-
demických opatrení, nad ktorými
mala dozor naša zodpovedná zdra-
votníčka. Tá sa starala o zdravotný
stav detí a zvýšenú hygienickú sta-
rostlivosť v jedálni počas celého tá-
bora.

Počas nasledujúcich dní nás do-
zaista vtiahlo do deja aj jednoduché
vidiecke prostredie a slnečné poča-

Už niekoľko rokov nás v kostole,
najmä počas mládežníckych svätých
omší, hudbou a spevom sprevádza
spevácky zbor „Nádej“. Počas prís-
nejších pandemických opatrení ne-
váhajú obohacovať liturgiu aj pod
stanom v areáli pred kostolom, čo si
zaslúži skutočný obdiv.

„Tak ako všetkým, aj nám pri-
niesla pandémia veľa negatív, ale aj
pozitív. Je to čas, kedy sa každý
z nás môže zastaviť a premýšľať nad
tým, či cesta po ktorej kráča, je tá
správna. Som rád, že nás BOH vedie
a posiela nám do cesty tých správ-

sie. Kováči kuli, stolári pribíjali, ko-
šikári plietli, drotári tvarovali, ka-
menári brúsili a krajčíri šili. Všetku
svoju námahu a obetu vkladali nie-
len do svojej práce, ale i každoden-
ného programu. Ten v sebe ukrýval
mnoho. Skoré vstávanie s rozcvič-
kou na posilnenie tela, rannú mod-
litbu na posilnenie ducha či násled-
né výpravy do neznáma po niekdaj-
ších stopách osadníkov. Postupne
sme stavali svoje mestečká, plnili
príkazy panovníka Veľkého-Hrozné-
ho, obozretne strážili prácou nado-
budnuté domčeky i hľadali dávno
zabudnutú zlatú mincu. Tá nám za
svoje nájdenie ponúkla odmenu vztý-
čenej, hrdo vejúcej vlajky cechu vo
vetre. Hrdosť z nej bolo v skupin-
kách cítiť najmä pri sčítavaní získa-
ných dukátov a záverečnom vyhod-
nocovaní víťaza.

Možnosť oddychu, zábavy
a smiechu nám po splnených povin-
nostiach ponúkala aj, ako by pove-
dali deti, „neskutočne bombastická“
zvolávačka, rôzne scénky, spoločen-

ské hry, vedomostné kvízy, eRko tan-
ce aj večerný ohník na opekanie či
nocovanie vonku.

Svätý Jozef nás aj, okrem iného,
naučil heslu: Ora et Labora – Modli
sa a pracuj. V tomto duchu sme sa
zúčastnili svätej omše počas týždňa
(odslúženej kvôli pandémii priamo
pre nás). V piatok, deň umučenia
Pána, sme deti za sprievodu sviec
a kríža previedli moderovanou krí-
žovou cestou.

Ako nás svätý Jozef učil remeslu

Mládežnícky zbor Nádej

nych ľudí, vďaka ktorým môžeme
naďalej chváliť Pána piesňami. Cie-
ľom je, aby sme odovzdali Bohu svo-
je problémy a trápenia. Svätá omša
a Eucharistia je veľký dar, ktorý nám
Pán Ježiš zanechal. Nečakajme a ne-
váhajme, lebo každá svätá omša, na
ktorej budeme prítomní počas svoj-
ho života, nám osoží viac ako všetky
poklady tohto sveta.

Kto má chuť a odhodlanie, či už
spevom alebo hudobným nástrojom,
môže sa k nám pridať. Tešíme sa na
každého jedného z vás.“

Ladislav Briš

Čo dodať na záver? Snáď len ďa-
kovať Pánu Bohu, že nás ochraňoval
počas celého týždňa. Rodičom za
dôveru a našim malým bojovníkom
za ich vytrvalosť. Okrem iného, sr-
dečné „Ďakujeme“ patrí aj všetkým
tým dobrodincom, ktorí nám ako-
koľvek pomáhali a pomáhajú, a pre-
to aj vďaka nim môžeme vytvárať
„otvorené spoločenstvo z viery žijú-
cich a v láske konajúcich ľudí.“

Kristína Polečová
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Z obecnej matriky
Jubileum oslávili...

Máj 2021
70 rokov – Agneša Brázdová

Miroslav Murín
Marta Krivulčíková

75 rokov –  Ján Dendis
80 rokov –  Anna Chudjaková

Mária Dibdiaková

Jún 2021
70 rokov – Albín Miterko
75 rokov – Jozef Olbert

Ladislav Olbert
80 rokov – Angela Kolenčíková

Júl 2021
70 rokov – Ladislav Kojda

Mária Turoňová
75 rokov – Milan Briš

August  2021
70 rokov – Margita Vrábľová

Angela Kuhajdová
75 rokov – Augustína Vrábľová

Ladislav Brňák
80 rokov – Štefan Srogoň

Mária Srogoňová

September  2021
70 rokov – Jozef Fajčák

Jozef Brázda
Helena Sumegová
Štefánia Kojdová

80 rokov – Jozef Holubčík
Milan Svinčák
Margita Kolenčíková

85 rokov – Margita Gluštíková

Október  2021
70 rokov – Monika Mlichová

František Kolenčík
Jozef Olbert

75 rokov – Vendelín Murín
80 rokov – Jozefína Brisudová

Margita Barutová

November  2021
80 rokov – Jozef Škamor

Anna Chudobová

50. rokov spoločného života:
Agneša a Jozef Brázda  6. 5. 1971 – 6. 5. 2021
Ernestína a Milan Murín  21. 10. 1971 – 21. 10. 2021
Kristína a Ján Ladňák  21. 10. 1971 – 21. 10. 2021

55. rokov spoločného života:
Margita a Anton Noga  25. 6. 1966 – 25. 6. 2021
Anna a Jozef Habľák  16. 7. 1966 – 16. 7. 2021
Anna a Anton Dendis  6. 8. 1966 – 6. 8. 2021
Oľga a Pavol Tereštík  29. 10. 1966 – 29. 10. 2021

Od nás odišli

Máj  2021
Ján Rakučák, 85 r.
Anton Chromek, 82 r.
Antónia Opartyová, 100 r.

Jún 2021
Anna Dendisová, 92 r.
Kristína Kureková, 81 r.
Valéria Brišová, 75 r.

Júl  2021
Karolína Olbertová, 82 r.

August  2021
Kristína Tisoňová, 93 r.

Október  2021
Emília Sumegová, 76 r.
Juraj Srogoň, 53 r.
Jozefa Katrenčíková, 84 r.

November  2021
Jozef Dulovčík, 73 r.

Krásne výročie sobáša oslávili

Anna Pojezdalová
matrikárka

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.

Od detstva ani jeden obal z čokolády neskončil
v koši. Vo svojej zbierke nazhromaždil niekoľko sto-
viek čokoládových obalov zo Slovenska, ale aj iných
krajín Európy či sveta. Viac o svojej záľube nám pre-
zradil Pavol Katrenčík, ktorý tento rok zbierku svojej
kolekcie ukončil.

Ako a kedy ti napadlo odkladať si obaly z čoko-
lád? Sú medzi nimi aj obaly iných sladkostí?

Všetko to začalo tým, keď mamin brat (náš ujo)
chodil do Rakúska na „turnusy“. Odtiaľ nám vždy pri-
niesol čokoládu. Ja som rád skúšal nové čokolády,
a tak som si odkladal obaly, aby som vedel, ktoré druhy
čokolád som už jedol a ktoré nie ☺. Takže keď prišiel,
podľa obalu som si vybral tú, ktorú som ešte nemal.
Potom som mu volával, že mi už nemusí nosiť čokolády,
že mi stačia len obaly. Jasné, že mi priniesol obal aj
s čokoládou. No a potom sa to stalo akousi tradíciou.

Aký obal mal pre teba najväčšiu cenu?
Ťažko je vybrať iba jeden. Mám obaly z rôznych

kútov sveta – z Argentíny, Afriky, Ruska, kam napr.
chodil náš krstný na kamióne, či z miest, kde moji
známi chodili na dovolenky. Najlepšia bola belgická.
A najhoršia asi z Fínska – s takou lekoricovou príchu-
ťou – tú nikto nechcel jesť ☺. Cenu majú pre mňa aj
staré obaly čokolád, ktoré sa už nevyrábajú (Zora,
Čierny Princ, Forte, atď.).

Viažu sa s niektorými obalmi aj nejaké vtipné
príhody?

Pamätám si na časy, kedy prebiehala súťaž, v ktorej
ľudia do okien vylepovali Orion hviezdy. Potom vyčká-
vali na Orion auto, ktoré si hviezdu všimne, a tak mohli
vyhrať 25 000 korún. Pred ostatnými som mal jasný
náskok. Na Bučine sme svietili ako výkladná skriňa
Orionu – ale auta nebolo. No rodina mala zásoby
čokolády tak na 2 roky.

Koľko rokov si zbieral čokoládové obaly a koľko
sa ti ich za tú dobu podarilo nazbierať?

Obaly zbieram od roku 2001 – teda od svojich
9 rokov a aktívne som si odkladal obaly asi 10 rokov, do
svojich 19 rokoch. Keď som išiel na vysokú školu,
zbieral som už iba obaly, ktoré ma zaujali. Nestihol
som ich presne spočítať, ale odhadujem, že ich bude
viac ako tisíc ☺.

V zbierke už nepokračuješ, prestal si jesť slad-
kosti alebo už stačilo?

Sladkostí jem menej, to je pravda, asi sa mi zmenili
chute ☺(že vraj sa chute menia každých 7 rokov),
teraz aktuálne je najlepšia čokoláda slanina alebo
klobáska ☺.

Čo bude so zbierkou ďalej? (Zdedí ju prvorode-
ný syn ☺?)

Myslím, že keď budem mať syna, ten by sa skôr
potešil bitcoinu ako zbierke čokolád ☺. Zatiaľ si zbierku
ponechávam a možno sa na Orave, okrem múzea kávy,
dočkáme aj múzea čokolády ☺.

Za redakciu LN pripravila Anna Pojezdalová

Medzi nás prišli

Máj 2021
Rebeka Bartová
Ema Jadroňová

Jún 2021
Sára Mráziková
Samuel Noga
Dávid Kovalčík
Dominika Adamčíková
Noel Žigaitis
Ema Srogončíková
Lívia Pojezdalová
Alžbeta Finíková

Júl 2021
Helena Opartyová
Stela Chudobová

August 2021
Matúš Kolenčík
Rastislav Radič
Daniel Škamor

September 2021
Oliver Sivčák
Timotej Kuric
Nela Dulovčíková
Sofia Balúnová
Michaela Fajčáková

Október 2021
Bernadeta Brišová
Leila Floreková
Martin Fedor

November  2021
Anna Zacková
Ondrej Mazúr

Nezvyčajná zbierka
čokoládových obalov
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Ako si objavila kúzlo pečenia?
Od koho si sa učila?

Myslím si, že pečenie je súčasťou
každej rodiny. Naša mama nám vždy
piekla torty, keď sme mali narodeni-
ny. Vypekala ich aj na svadby alebo
iné príležitosti. Zakaždým, keď ju
niekto požiadal. Tak sa to asi už vte-
dy na mňa trochu lepilo. Vtedy to
bolo pre mňa skôr utrpenie: miešať
plnky, umývať riad ☺.

Aké boli tvoje začiatky: pokus
– omyl?

Dá sa povedať, že piecť som za-
čala v roku 2017, keď aj k nám prišla
móda MAKRÓNIEK. Veľmi som ich
chcela vyskúšať urobiť, už ani ne-
viem prečo. Kvôli nim som si pozre-
la množstvo videí, preštudovala veľa
článkov, až som sa na ne odhodlala.
Sama sa čudujem, podarili sa mi
hneď prvé. Tak som si povedala, že
čo už len môže byť na nich také ťaž-
ké, keď mne vyšli na prvýkrát. Ale
keď sa mi zopárkrát nepodarili, už to
bola iná veda.

Spomínaš si na prvú upečenú
nádheru?

Moja prvá torta bola pre manže-
lovu mamu k narodeninám, ktorá
bola úplne jednoduchá s kvietočkom
a jahodami. Druhá bola pre chlap-
čeka k jeho 1. narodeninám. Odvte-
dy mu pečiem každý rok, dokonca už
aj jeho bratovi. Potom to už išlo, ako
po masle.

Pečenie je občas „fuška“.
Nikdy som pečenie nepovažova-

la ako prácu, ktorú musíte vykoná-
vať, aby som mala na živobytie. Vďa-
ka Bohu, som zamestnaná a pečenie

je pre mňa oddychom, relaxom, aj
keď v kuchyni to tak niekedy po mne
nevyzerá. Na druhej strane je peče-
nie aj „fuška“ hlavne vtedy, keď je
obdobie prvého sv. prijímania alebo
birmovky. Niekedy sa mi trafilo, že
som piekla aj desať tort, čo bolo
veľa. Pre mňa je prvoradý dezert
a človek, pre ktorého ho pečiem.

Nastal čas, keď som si povedala
DOSŤ, už stačilo. Doľahla na mňa

taká ťažoba. Uvedomila som si, ako
mám málo času na iné veci a neustá-
le neporiadok v kuchyni. Zadovážiť
suroviny, ovocie je pre mňa, ako pre
nešoférku dosť veľký problém. Zato
mám veľmi dobrú rodinu. Nedá mi
nespomenúť švagrinky, lebo tie si
naozaj zaslúžia pochvalu, keď niečo
potrebujem, zachraňujú ma. Okolo
seba mám naozaj dobrých ľudí, kto-
rým aj touto cestou ĎAKUJEM.

Janka svoju záľubu chcela po-
vesiť na klinec.

Chcela som prestať s pečením
a zakončiť to tortou pre jedno diev-
čatko, ktoré som osobne nepoznala,
ale bola som odhodlaná. Mamina
prišla po ňu, aj s dcérou. Keď uvide-
la svoju tortu, začala podskakovať
od radosti až sa rozplakala, že aká je
krásna. V tu ranu bolo rozhodnuté.
Detské skvosty mám asi najradšej.
Sama si vtedy pripadám ako dieťa a
predstavujem si, čo by mi na nej
urobilo radosť.

Tu v Lesnej je veľa „tortárok“.
Asi každá z nich mi dá za pravdu, že
tá spätná väzba, keď vám povedia,
že torta alebo koláč boli vynikajúce,
keď mi zákazníci pošlú aj fotku die-

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Rozprávkovo-sladký koníček

ťaťa alebo oslávenca, je to na neza-
platenie. Práve to ma posúva vpred.

Aké naj... tortičky si vyčarova-
la?

Najmenšie boli: mini-tortičky na
stužkovú slávnosť.

Najväčšia a zároveň aj najvyššia
torta bola svadobná pre sesternicu.
Pre mňa je aj najkrajšou. Hoci naj-
krajšia tortička je pre mňa vždy tá,
ktorú práve robím.

Najmilšie dezerty sú detské a pre
oslávencov s krásnym vekom.

Máš dajakého pomocníka?
Pomáha mi môj syn Tomáš, hlav-

ne keď potrebujem pomôcť vytlačiť
obrázky na torty alebo doladiť niečo
(občas pomôže aj vylízať misku).

Čomu sa venuješ, keď nepečieš?
Vianoce sú pre mňa, aj napriek

tragédii, ktorá sa nám stala práve
pred Vianocami, tým najkrajším ob-
dobím. Rada si spríjemňujem toto
„čakacie obdobie“ na ne výrobou
vianočných dekorácií.

Stretnúť ma všetci mohli na via-
nočných trhoch, ktoré nám všetkým
chýbajú. Myslím si, že aj vďaka nim
sme sa trošku spojili viac ako ľudia.
Preukázali sme si jeden voči druhé-
mu úctu, aj nákupom našich výrob-
kov, ktoré sú naozaj neskutočné.

Nejaký odkaz čitateľom?
Chcela by som sa poďakovať za

oslovenie a zároveň by som sa touto
cestou chcela poďakovať za každú
jednu tortu, ktorú som mohla upiecť
pre našich občanov, naše deti, sva-
dobčanov... Ďakujem.

Rozhovor pripravila
Alena Srogoňová

Nemá vyštudovanú žiadnu cukrársku školu, ale pečie krásne sladké
skvosty. Janka Jakubjaková má 44 rokov, chodila na gymnázium a popri
zamestnaní diaľkovo vyštudovala Cestovný ruch a Kulturológiu. Viac zo
zákulisia svojho cukrárskeho kútika nám Janka poodkryla v tomto rozhovo-
re.
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Najslávnejšieho slovenského
básnika a spisovateľa, oravského ro-
dáka Pavla Országha Hviezdoslava
(* 2. február 1849, Vyšný Kubín –
† 8. november 1921, Dolný Kubín)
asi netreba nikomu zvlášť predsta-
vovať. V týchto dňoch si pripomína-
me 100. výročie jeho úmrtia. Málo-
kto si ho však spája s prácou advo-
káta, čo bolo jeho civilné povolanie
počas celého jeho života. Jeho práv-
nické účinkovanie podrobne zmapo-
val a popísal JUDr. Štefan Jančo na
prelome 70. a 80. rokov 20. storočia.
Jeho práca však ostala v rukopise
viac než 30 rokov, až kým ju Sloven-
ská advokátska komora nevydala
v roku 2013 knižne pod názvom Ad-
vokát Pavol Országh Hviezdoslav.
Z nej vychádzam pri spracovaní tohto
článku.

Po štúdiu práva na Právnickej
akadémii v Prešove (1870 – 1872)
a práci pomocného koncipujúceho
úradníka pre viacerých advokátov
zložil Pavol Országh advokátske
skúšky v roku 1875 v Budapešti.
Následne si ešte v tom istom roku
otvoril v Námestove svoju vlastnú
advokátsku kanceláriu, kde (s vý-
nimkou dolnokubínskych rokov 1876
– 1879) pôsobil až do roku 1899.
Počas viac než 20-ročného pôsobe-
nia na Hornej Orave dokonale spo-
znal okolité obce, ich obyvateľov,
prírodu a z pokojného prostredia
oravského vidieka a okolitých hôr
čerpal mnoho pre svoju literárnu
tvorbu.

Literárne múzeum Pavla Ors-
zágha Hviezdoslava v Dolnom Ku-
bíne, ktoré patrí pod Oravské múze-
um, spravuje vo svojom archívnom
fonde 494 právnických listín z Ad-
vokátskej kancelárie Pavla Országha
z Námestova. Z nich sa môžeme do-
zvedieť, že mladý „pravotár” riešil
kauzy a zastupoval obyvateľov
z takmer všetkých obcí okresu Ná-
mestovo v rôznych, najmä majetko-
vo-právnych, obchodno-pracovných,
trestných alebo aj mravných záleži-
tostiach. Nájdeme tu pár prípadov,
ktoré Pavol Országh riešil aj pre oby-
vateľov Erdútky.

Asi najčastejšie bol advokát Pa-
vol Országh v kontakte s obyvate-
ľom našej obce pánom Dávidom Stig-
litzom, drevoobchodníkom a krčmá-
rom z Lehotskej. Ten najprv dňa
24. 1. 1882 Pavla Országha žiadal
o odklad plnenia dlhu voči vdove po
Jánovi Mročekovi, lebo dostal pri-
sľúbené, že vdova ho vyplatí (listina
č. 18/82). Neskôr Stiglitz v rámci
obchodovania s drevom požičal
Ignácovi Holubčíkovi sumu 172 zla-
tých. Pavla Országha ihneď požia-
dal, aby pôžičku zapísal v pozemko-
vej knihe na Holubčíkovom majetku

ako ťarchu. To aj kon-
com augusta 1882 pre-
viedol. Stiglitz sa ná-
sledne Pavla Országha
pýtal, či by mohol kú-
piť istý susedov poze-
mok a obratom ho od-
predať svojej manžel-
ke. Pavol Országh mu
zistil, že pozemok
v pozemkovej knihe je
čistý, ale kontrakt me-
dzi manželmi by bol
neplatný.

Dňa 11. 9. 1882 sa
Stiglitz sťažoval na podobného ob-
chodníka ako on sám, Adolfa
Strausza z Lokce. Poveril ho doda-
ním 500 metrákov (50 000 kg) dubo-
vej kôry z hory Adamky. Dozvedel
sa, že Strausz zomletú dubovú kôru
doviezol do Ružomberka, kde ju však
predal inému obchodníkovi. Stiglitz
mu zaplatil nielen zálohu 375 zla-
tých, ale podľa priloženého listu mu
za prítomnosti svedkov vopred do-
platil aj zvyšných 200 zlatých. Preto
dňa 14. 9. 1882 požiadal Pavla Ors-
zágha, aby Strausza napomenul a za-
bezpečil ďalších 500 metrákov du-
bovej kôry, ktoré mal uňho prisľúbe-
né.

Stiglitz zároveň žiadal Pavla Or-
szágha o právnu pomoc aj v inej
veci, aby podal sťažnosť na Minister-
stvo kultúry „zo strany vyasignova-
nia peňazí vyše 2000,- zl. r. č. za
reparáciu fary kostola v Bobrove
z fondu religionis (náboženského)
patriacej, nakoľko kolaudácia ešte v
októbri 1881 sa previedla, repará-
cia prijala a písma už 2. 1. 1882
doposlaté boli“.

Pavol Országh ohľadne sprene-
very zomletého dubu ihneď konal,
ešte sa Stiglitza spýtal, akú mal ško-
du z ušlého zisku. Všetko podľa žia-
dostí expedoval a dňa 20. 9. 1882
poslal Strauszovi upomienku, nie
však advokátsku, ale odrazu upo-
mienku súdnu, podpísanú námestov-
ským sudcom Szontághom (listiny
č. 146/82, 36/82, 52 – 53/82, 154/
82).

V Erdútke pred poldruha storo-
čím bývala rozvetvená rodina Mro-
čekovcov. Synovia Michala Mroče-
ka chovali veľké stádo oviec. Na je-
seň 1879 sa stalo, že na pastvisko
vyhnaný kŕdeľ oviec zašiel až na roľu
suseda Jána Mročeka. Ten keď to
videl, schytil prvé, čo mal poruke,
a hybaj vyháňať ovce zo svojho. Ma-
jiteľom oviec, synom Michala Mroč-
ku, sa náramnosť a prhkosť Jána Mro-
čeka nepozdávala a pustili sa s ním
do zvady. Keď ten začal nadávať na
ich otca, Michala Mročeka, pustili
sa ho biť. Do hádky sa zaplietli aj
dve ženy. Katarína Murínová, rode-

ná Rabčanová, ktorá
neďaleko pri svojom
dome pásla statok
a kričala na majiteľov
oviec, aby nebili Jána
Mročka a jej brata Ja-
kuba, ktorý sa na ob-
ranu pridal na stranu
poškodeného. Druhá
žena, Katarína Mroč-
ková, tiež na nich vy-
krikovala. Paradoxne,
tí čo sa bili, nepodali
trestné oznámenie.
Ale otec majiteľov

oviec, Michal Mroček (ktorý tam vte-
dy vraj ani nebol) podal tri trestné
oznámenia: na Jána Mročeka, Kata-
rínu Murínovú rodenú Rabčanovú
a Katarínu Mročekovú pre ublíženie
na cti. Ako mu bolo ublížené presne
nevieme, lebo trestné oznámenia
ostali na Námestovskom okresnom
súde. Len z obhajoby obžalovaných
sa dá usúdiť, ako to vlastne bolo.

Námestovský sudca Stanislav
Szontágh dňa 28. 2. 1880 určil vo
všetkých troch veciach pojednáva-
nie na 14. 2. 1880 o 9:00 hod. Všetci
traja obvinení pred pojednávaním
požiadali Pavla Országha, aby ich
obhajoval pred súdom. Nechali mu
len tri slovenské „sudcovské pred-
volania“ na súd. Na všetky tri si pri
pojednávaní napísal, ako sa ktorý
z obvinených obhajoval. Katarína
Mročeková nepoprela, že by Micha-
lovi Mročekovi nadávala, len sa brá-
nila, že „Mišo Mroček jej najprv i so
ženou do d... mračekovských vynadal
a že mu šestnásť snopov ľanu ukra-
dla ju obviňoval.” Katarína Muríno-
vá, rodená Rabčanová, sa bránila, že
„nenadávala, ale len keď bili, bili
Jána Mročekovho a brata Jakuba.
Vtedy ona pasúca statok pred svojim
domom a vidiac to, volala na nich,
žeby ich nebili synovia Michala Mro-
čeka, ktorého tam vtedy nebolo.” Ján
Mroček sa bránil, „.že nikdy nena-
dával, ale bol dobitý synmi žalobní-
ka, ked ich ovce vyháňal zo škody”.
Sudca ich vypočul a pojednávanie
odročil na neurčito, asi pre výsluch
svedkov. Až o dva roky 17. 4. 1882
bolo znovu vo všetkých troch ve-
ciach spoločné pojednávanie a Pa-
vol Országh si na predvolanky zapí-
sal, že žaloba Michala Mročeka pro-
ti Kataríne Murínovej, rodenej Rab-
čanovej, bola zamietnutá. Pravdepo-
dobne nebolo dokázané, že Muríno-
vá ublížila žalobcovi na cti. Ten pre-
to musel uhradiť súdne trovy vo výš-
ke 8 zl.

Nemáme záznam, či a ako bol
posúdený Ján Mroček, ale posúdená
bola Katarína Mročeková a to na 10
zl. pokuty a 12 zl. na úhradu trov
žalobníkovi. Obžalovaná nepopiera-

la, že nadávala na žalobcu – Michala
Mročeka. Jej obranu, že tento jej tak-
tiež nadával a že ju obviňoval z krá-
deže ľanu, súd nebral do úvahy, lebo
čin urážky na cti proti nej už bol
premlčaný (listiny č. 37 – 38/82, 28/
82).

Pavol Országh často riešil aj de-
dičské konania, ako aj v prípade troch
vydatých sestier, Kataríny, Anny
a Zuzany, rodených Srogoňových.
Po rodičoch a slobodnom bratovi
zdedili majetok – pásy urbárskych
rolí. Zapísané boli v dvoch pozem-
noknižných zápisniciach všetky na
rovnaké podiely po 1/3, ale v sku-
točnosti boli podelené po parcelách
po celku a po celku ich dediči aj
užívali. V roku 1891 požiadali Pavla
Országha, aby im vystavil listinu,
ktorá by zodpovedala skutočnému
stavu. V archívnom súpise listín je
uložený dvojstranový, husto písaný,
neukončený koncept podielnej listi-
ny Pavla Országha o podelení zde-
dených nehnuteľností medzi tieto tri
sestry (listina č. 32/91). Len pre ne a
pre pozemkovú knihu potreboval
prepísať túto listinu štyrikrát (pomoc-
níka nemal žiadneho). Písanie a pre-
pisovanie takýchto dlhých listín nám
dokazuje jeho namáhavú prácu
v advokátskej kancelárii.

Z nájdených listín z Advokátskej
kancelárie P. O. Hviezdoslava sa dá
zistiť, že Pavol Országh bol odbor-
ným právnikom, veľmi dochvíľnym,
dobrým a veľmi schopným zástup-
com svojich klientov. Advokatúru
však nemal veľmi rád, považoval ju
za „robotižen,” lebo mu nechávala
len málo času na písanie básní, kto-
rému sa mohol venovať častokrát len
v noci. Jeho advokátsku kanceláriu
v Námestove prevzal po 15. 9. 1900
advokát Dr. Augustín Ráth (neskor-
šie rektor Univerzity Komenského
v Bratislave). Jeho manželka Ruže-
na Ráthová o Pavlovi Országhovi
v Slovenskom denníku v roku 1921
napísala: „Ako svedomito pracoval
vidno z toho, že na kúpnopredajné
zmluvy nepoužíval blankety (pozn.
pretlačené formuláre, tlačivá), ale
všetko vlastnoručne písal, a v zmlu-
ve označil všetky práva a povinnosti
stránok tak dôkladne a presne, že za
desať rokov advokátskej praxe –
Dr. Augustína Rátha – po Országho-
vi nebolo ani jediného prípadu, že
by Országhova zmluva bola bývala
predmetom sporu. Tieto originálne
zmluvy, kontrakty, úpisy, obligátory,
priateľské pokonania sú rozsypané
po Erdútke, Novoti, Zákamennom,
Kline, Mútnom a Veselom a po ostat-
ných hniezdach ľudskej biedy a chu-
doby, ktorá tam vtedy vládla.”

Michal Ignaťák

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV A ERDÚTKA
alebo Ako slávny básnik právne záležitosti obyvateľov Erdútky riešil
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Oravská Lesná bola počas štvrté-
ho augustového víkendu dejiskom
IX. ročníka Country Crossových pre-
tekov „O pohár starostu obce“.

Po ročnej pauze spôsobenej pan-
démiou Covid 19 v Oravskej Lesnej
opäť zaburácali terénne pretekárske
špeciály, charakterizujúce vôňu ben-
zínu. Uvedené chýrne podujatie bolo
veľkým magnetom fanúšikov a jazd-
cov terénnych špeciálov na Hornej
Orave. V aktuálnom ročníku bola
konkurencia oproti predchádzajúce-
mu (28. 9. 2019) podstatne oveľa
bohatšia.

Motokrosový areál „BUČINA“
rozprestierajúci sa v krásnej prírod-
nej scenérií lesnianského chotára pod
vrcholom Kohútik (964 m n. m.) opäť
po 23 mesiacoch privítal početnú
enklávu pretekárov, priateľov a ostat-
ných milovníkov tejto terénnej špor-
tovej disciplíny.

Motorizmus v Oravskej Lesnej
bol v časoch bývalého Zväzarmu
v 80. rokoch založený motokrosový
klub pod názvom „Združenie priaz-
nivcov motokrosu“ – za čias bývalé-
ho Československa. Po vzniku mo-
tokrosového klubu, ktorého prvým
predsedom bol Bodorík a Pavol
Demko. Organizované preteky
v motocrosse sa jazdili v lokalite
„Flajšová“. Bola tam miestna strel-
nica, prevládal močaristý terén, vy-
týčená trať čiastočne viedla lesným
porastom. Neskôr komisia ochrany
verejného poriadku, organizácia
ochrany prírody po dohode s miest-
nym urbariátom a obecným zastupi-
teľstvom v obci odsúhlasili dňa 29.
8. 2008 vybudovanie motokrosovej
dráhy (trate) v lokalite „BUČINA“
pre športové účely a využívanie voľ-
ného času ako rozvíjať motoristickú
činnosť talentovanej mládeže. V tom
čase sa stal predsedom motokroso-
vého klubu Adrián Krivulčík s pod-
porou Ondreja Kvaka. Títo dvaja
páni rozpútali aktivity okolo terén-
nych pretekov a organizovania pr-
vých motokrosových pretekov, kto-
ré sa uskutočnili v sezónach: 2008,
2009 a 2012. Následne po tomto ob-
dobí – od r. 2013 bol zvolený za
predsedu Marek Vengrin. Klub pod
jeho vedením organizoval motokro-
sové preteky v sezónach: 2013, 2014,
2016. Aktuálne klubu od r. 2018
predseda Vladislav Svinčák. Pod
jeho vedením sa klub premenoval na
- COUNTRY CROSS TEAM Orav-
ská Lesná, a organizoval motocross
i country crossové preteky v sezó-
nach 2018, 2019 a 2021. Jeho zá-
stupcom je Marek Vengrin. Ďalší ak-
tívni členovia sú nadšenci motokro-

sového resp. country crossového
športu z Oravskej Lesnej a blízkeho
okolia.

Motocros patrí už dlhých 13 se-
zón medzi tradičné podujatia (s men-
šími prestávkami zdôvodnené často
nepriaznivým počasím, či termínmi,
ktoré kolidovali s účasťou miestnych
pretekárov, ktorých prioritou boli
šampionáty SR o majstrovské body),
ktorý má medzi pretekármi a fanú-
šikmi veľmi dobrú povesť a títo sa do
Oravskej Lesnej radi vracajú. Trať je
postavená v členitom horskom teré-
ne s dĺžkou cca 1300 m (pre mo-

tocross) a 4200 m (pre Country
Cross). Súčasťou trate – vytvorené
(navezením zeminy) terénne lavice,
tobogany, menšie skoky či dvojsko-
ky, vlnovky a pod. Podujatia sa
v tomto roku zúčastnilo 85 preteká-
rov, ktorí boli rozdelení do 6 kategó-
rií.

Počasie pred pretekmi bolo pred-
zvesťou vysokých teplôt, preto orga-
nizátori z piatka na sobotu zavlažo-
vali povrch trate, aby predišli praš-
nému prostrediu a s tým spojenému
možnému zraneniu pretekárov.
V sobotu pre prvý ranný štart od

COUNTRY CROSOVÝ SVIATOK V ORAVSKEJ LESNEJ

KOLEKTÍV organizátorov Country-Cross Teamu

Hore zľava: Martin Podstavek, Marek Mlich, Ivana Zlatošová, Božena Svinčáková, Filip Svinčák,
Vladislav Svinčák, Marián Litvák, Alanko Litvák, Jozef Zlatoš, Ján Poleč, Tadeáš Žibek,

Marek Vengrin, JUDr. Marek Majdiš (starosta obce)
spodný rad: Ľudovit Kvak (majiteľ pozemkov a dodávateľ elektriny), Ján Melichar, Kamil Somorovský

(komentátor pretekov), Katarína Katrenčíková, Ján Katrenčík, Marek Chudoba, Ľudovít Briš

10:00 hod. bol pre najmenších prete-
károv 65 ccm veľkou skúškou. Kva-
litne pripravený povrch trate bol
zjazdný. Jednotlivé jazdy preverili
techniku, jazdecké a fyzické schop-
nosti celého štartovného poľa a pod-
mienky ukázali, kto sa ako z jazdcov
pripravil k pretekom.

Vytýčené úseky na trati aj s ná-
ročnými miestami dali zabrať mno-
hým. Výjazdy, zjazdy, niekoľko šik-
mín s trávnatým povrchom a odklo-
nených zákrut, ktoré doplnila pasáž
takzvaného extrém úseku či moto-
krosová časť so zaujímavými skok-
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Na základe dohody lyžiarskeho
strediska (prevádzkovaného spoloč-
nosťou KORA Slovakia s.r.o.) a obce
Oravská Lesná, ktorej cieľom je pod-
poriť zimné športovanie občanov
Oravskej Lesnej s perspektívou vy-
budovať lyžiarsky oddiel v obci, si
občania s trvalým pobytom v obci
budú môcť zakúpiť „Regionálny
sponzorovaný celosezónny SKI-
PASS“ na zimnú sezónu 2021/2022.
Prevádzkovateľ sa na základe tejto
dohody s obcou v prospech občanov
našej obce rozhodol poskytnúť celo-
sezónny lístok pre dieťa do 15 ro-

kov (narodené 07. 12. 2006 a ne-
skôr) v cene 9,00 € a pre dospelú
osobu (narodenú pred 07. 12. 2006)
v cene 89,00 €. Platnosť SKIPASSU
bude pre záujemcov bez obmedze-
nia vstupov počas celej zimnej sezó-
ny (predpoklad od 15. 12. 2021 do
31. 03. 2022) na všetky dopravné
zariadenia v stredisku (podľa aktuál-
neho stavu prevádzky).

SKIPASS je neprenosný, môže
ho využiť výhradne občan, ktorému
bol s jedinečným kódom vydaný.
Tento SKIPASS nesmie byť využí-
vaný ani na akúkoľvek podnikateľ-

skú alebo inú zárobkovú činnosť
v stredisku (napr. inštruktor lyžova-
nia a pod.). V prípade porušenia pra-
vidiel, zisteným systémom kontroly
vstupov v stredisku (kamerovým sys-
témom alebo kontrolou pracovníkov

mi bola náročná pre prete-
károv a zážitkom pre divá-
kov a prítomných fotogra-
fov.

„SRŠNI“ NA ŠTAR-
TE – takto sa zvykne ho-
voriť bzučiacim strojom
tých najmenších na strojoch
65 ccm. Ani tu na trati ne-
chýbali najmenší 6 – 8 roč-
ní nadšenci. Ich súboje boli
veľmi zaujímavé, chalani
žmýkali plynové rukoväte
strojov na maximum.

Preteky, aj napriek pan-
démií, dopadli veľmi dob-
re. V dobrej nálade, spo-
kojní všetci účastníci oce-
nili kvalitný príbeh prete-
kov. Organizačný Country-
Cross TEAM pripravil pek-
né podujatie, za čo mu patrí veľká
vďaka. Rovnako vďaka patrí aj
všetkým sponzorom či zúčastneným
pretekárom ako i cteným divákom
zo širokého okolia Hornej Oravy.
Veľké poďakovanie patrí hlavne ma-
jiteľom pozemkov, cez ktoré bola
vytýčená trať. Bez ich súhlasu by
boli preteky neuskutočniteľné! Vďa-
ka za pochopenie patrí rodine Kri-
vulčíkovej, Svinčákovej, Pacoňovej,
Chudobovej, Kvakovej, Brišovej,
Vrábeľovej a Brňákovej.

Podvečernú veselú atmosféru do
dlhej sobotňajšej noci spestrila veľ-
ká vatra a dobrú náladu vytváral
miestny vynikajúci muzikant – le-
genda Oravsko-lesnianskych heli-
gonkárov pán Viktor Chudoba.

Výsledky:

Kategória: 65 ccm:
skrátený okruh cca 1300 m,
dĺžka jazdy 15 min. + 1 kolo
1. Andrej Keblušek (Lietava)
2. Alex Kabač (Liesek)
3. Martin Vaňoch (Kláštor pod

Znievom)

Kategória: Veterán:
okruh 4200 m,
dĺžka jazdy 1,5 hodiny
1. Marián Litvák (Klin)
2. Jozef Majchrák (Zákamenné)
3. Peter Magát (Zákopčie)
Kategória: Regionál:
okruh 4200 m,
dĺžka jazdy 1,5 hodiny
1. Miroslav Mičela (Považská

Teplá)
2. Vladislav Svinčák (Oravská

Lesná)
3. Jakub Hažík (Zákopčie)
13. Jozef Zlatoš (Oravská Lesná)
18. Peter Kondela (Oravská Lesná)
34. Peter Chudoba (Oravská Lesná)
39. Šimon Hablák (Oravská Lesná)

Kategória: JUNIOR:
okruh 4200 m,
dĺžka jazdy 2 hodiny
1. Martin Haluska (Lutiše)
2. Andrej Bartoš (Novoť)
3. Jakub Romančík (Terchová)

Kategória: HOBBY „PROFI“:
okruh 4200 m,
dĺžka jazdy 2 hodiny

1. Michal Gažúr (Zbyňov)
2. Peter Bandoš (Pucov)
3. Andrej Urík (Rajecké Teplice)

Kategória: PROFI:
okruh 4200 m,
dĺžka jazdy 2 hodiny

Lyžiarske stredisko ORAVA SNOW
zavádza sponzorovaný celosezónny lístok pre Lesňanov

strediska), dôjde k okamžitému za-
blokovaniu SKIPASSU bez nároku
na vrátenie akejkoľvek časti zaplate-
nej ceny. Rovnako dôjde k zamiet-
nutiu nároku na takýto SKIPASS aj
pre nasledujúcu sezónu. Stredisko si
rovnako vyhradzuje právo na neuzna-
nie nároku na akúkoľvek kompenzá-
ciu v prípade nevhodných lyžiar-
skych podmienok, výpadku elektri-
ky, vládnych nariadení obmedzenia
prevádzky strediska, prípadne iných
podobných situácií, kedy bude čias-
točne alebo úplne obmedzená pre-
vádzka strediska.

1. Michal Drevenák (Bodiná)
2. Jakub Gireth (Kláštor pod

Znievom)
3. Roman Cinge l (Slovany)

Pripravil a celé podujatie
moderoval športový komentátor

Kamil Somorovský
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Na rok 2021 sme mali vo futba-
lovom oddiele veľkú ambíciu urobiť
veľké zmeny a zásahy najmä do
štruktúr oddielu (voľba nového pred-
sedu) a trénerského tímu (získať no-
vých trénerov do radov mládeže).
Podarilo sa nám získať dvoch tréne-
rov pre mládež: Mateja Briša z Tvr-
došína (rodák z Oravskej Lesnej)
a Jaromíra Kozáka z Námestova. Dô-
ležitou zmenou bola aj výmena tré-
nera pri mužoch, kde si post hrajú-
ceho trénera vyskúšal Pavol Katren-
čík.

U mužov bola zmena najciteľnej-
šia, čo sa prejavilo najmä v kvalite a
účasti tréningových procesov. Verím,
že už na jar sa tieto faktory prejavia
aj v tabuľkovom postavení, keďže po

jesennej časti patrí mužstvu 7. prieč-
ka.

Dorastenci vedení Štefanom Ti-
soňom a Bohušom Fajčákom sú prie-
bežne na 8. pozícií, kde vo veľa zá-
pasoch sa prejavila nezodpovednosť
niektorých hráčov a často museli
chodiť vypomáhať žiaci. Verím, že si
chalani uvedomia niektoré veci
a zlepšia svoj prístup a budú tréne-
rom k dispozícií na zápasoch pravi-
delne.

Žiaci a najmä mladší žiaci sa za-
tiaľ výsledkovo síce trápia, avšak tu
bol najmä problém v tom, že chalani
nemali možnosť pravidelného trénin-
gu a z rôznych dôvodov boli trénin-
gy presúvané a rušené. Aj z toho
dôvodu sme sa rozhodli pre ukonče-

Hokejový život sa v našej obci
v roku 2021 napriek snahe podarilo
obnoviť len na veľmi krátku dobu
2-3 týždňov. Celá minulá sezóna bola
anulovaná a čakalo sa, čo nastane po
relatívne pokojnom lete. Teda po-
kojnom od pandémie. V priebehu
septembra Oravský zväz ľadového
hokeja pripravoval potrebné podkla-
dy na začatie súťaží, v priebehu ok-
tóbra zas naši domáci nadšenci pri-
pravovali ľadovú plochu, vynaložili
nemalé úsilie na to, aby bolo všetko
pripravené. Ľadovú plochu sa nako-
niec perfektne podarilo pripraviť,
a koncom októbra, konkrétne 24. 10.
prebehlo prvé kolo Oravských hoke-
jových súťaži na štadióne ALTIS a aj
na našom zimnom štadióne. Druhé
kolo sa ale opäť kvôli pandémii už
hralo iba v Oravskej Lesnej, pretože
Tvrdošín už padol do čiernej farby
a predpisy tam už nedovolili pokra-
čovať. Lenže ani u nás to netrvalo

nie spolupráce s trénerom Kozákom
a prajeme mu aj touto cestou veľa
úspechov v ďalšom pôsobení. Ná-
hradou by od decembra mal byť naj-
skúsenejší tréner oddielu Ján Tisoň,
ktorý sa po dvojročnej prestávke vra-
cia ku trénovaniu a preberá práve
túto kategóriu.

Najväčšiu radosť klubu robia ak-
tuálne naši prípravkári. Ročník 2011
a mladší, ktorých má od leta na sta-
rosti Jozef Poništiak, sa nám rozrás-
tol až na 52 hráčov. Veľmi dobre sa
chytili a od začiatku ročníka ešte
nestratili ani jeden bod. Dokonca ešte
nedostali ani jeden jediný gól a so
skóre 72 : 0 budú zimovať na 1. mies-
te a budú sa pripravovať na jarnú
časť, kedy na konci roka zabojujú

dlho a po jednom kole boli všetky
súťaže opäť zastavené. Opäť je všet-
ko po starom, športovať sa v spoloč-
ných súťažiach už nedá. Je to veľmi
ťaživá situácia, všetky prípravy vy-
chádzajú nazmar. Musíme to však
všetko prijať, snažiť sa športovať in-
dividuálne. Vieme veľmi dobre, že
pohyb a aj individuálne športovanie
v prírode má vplyv na naše zdravie.
Využívajme teda všetky možnosti na
pohyb, pretože voľná príroda zatiaľ,
chvála Bohu, uzatvorená nie je. Snaž-
me sa túto možnosť preto naplno vy-
užiť.

Hokejisti sa budú snažiť vo svo-
jej činnosti pokračovať, akonáhle to
situácia umožní. Pripravujú sa neja-
ké kroky ohľadom obnovenia čin-
nosti hokejových krúžkov pre na-
šich najmenších začínajúcich hoke-
jistov. Veľmi sa na to tešíme, no všet-
ko je to ale závislé od toho ako sa
ďalej situácia bude vyvíjať.

Podobne sú na tom naši stolní
tenisti. Aj tu platí, že sa podarilo
súťaže pripraviť a rozbehnúť, no po
odohratí piatich kôl sa aj tu všetky
súťaže zastavili. Je ale nádej, že sa
po nejakej dobe bude pokračovať.
A-družstvo mužov začalo historicky
prvýkrát účinkovať v 1. lige, zatiaľ

o titul Majstra Oravy. Ďalšou pozi-
tívnou informáciou je prejavený zá-
ujem o prácu s mládežou od bývalé-
ho hráča klubu Antona Kvaka, ktorý
bude pôsobiť pri najmladšej kategó-
rii.

Na záver by sme sa zo srdca chce-
li poďakovať všetkým funkcionárom,
trénerom, ale aj chalanom, ktorí sa
starajú o trávnik – za ich obetavú
prácu pre oddiel. Veríme, že v ďal-
šom roku sa nám podarí urobiť ďalší
progres a dvihneme úroveň klubu
opäť na vyššiu úroveň.

František Dulovec a Jozef Poništiak

Telovýchovná jednota Oravská Lesná

KRÁTKO Z FUTBALU

HOKEJ V ROKU 2021

všetky svoje zápasy prehralo.
B-družstvo prehralo v 5. lige len raz
a patrí mu, zatiaľ, druhé miesto. Aj
tu sa začalo pracovať v krúžku s mlá-
dežou. Veríme, že sa po prerušení
činnosť tohto krúžku obnoví a pevne
dúfame, že sa začaté súťaže mužov
budú môcť dohrať.

Milan Laššák

Stolný tenis


