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Zo života... Do života
Otázka: Čím ďalej, tým viac vnímam nie dobrý vplyv
počítačov na naše deti. Dá sa s tým niečo robiť?
Problém, ktorý prezentujete, patrí medzi tie, ktoré
nemajú riešenie cez šablónu. Môžeme iba hľadať riešenie a tiež, čo by asi platilo na niekoho. Tiež to nemusí
platiť na každého a možno momentálne na nikoho. Ale
hľadáme, tak ideme skúsiť.
Dnešná doba si hovorí, že je
supermoderná. Človek si všetko
môže naprogramovať cez počítačové softvéry, nemusí si nič pamätať. Tomu sa dá veľmi rýchlo
podľahnúť a môže sa stať, že si
nebudeme pamätať ani mená svojich priateľov. Všetko sa nájde na
"nete". Všetko pripomenie počítač. Táto modernosť vytláča to, čo je osobné, teda aj
Boha. Tu sa začína bieda človeka, ktorý si naprogramuje
všetko, len stretnutie s Bohom nie. "Modernosť" berie
človeku Boha i hodnoty, ktoré idú do hĺbky a sú výsledkom citu, rozumu i viery. To je veľký problém, ktorý sa
začína veľmi prejavovať už u detí. Počítač je súčasť
života človeka od školských lavíc. Nedá sa zobrať ho
a nedovoliť deťom používať ho temer denne. Čo robiť?
Naprogramujme do našich počítačových softvérov veličiny, ako sú: sv. omša, modlitba, Biblia. Do mobilu si
dať pripomienku Boh. Keď mobil oznámi akúkoľvek
pripomienku, hneď zbystrime svoju pozornosť. To je

akési prebudenie sa. Pri návšteve východných krajín
môžeme bežne vidieť, že Arabi si v určite hodiny rozprestrú koberec a modlia sa. Aby nezabudli, majú pripomienku z minaretu, z veže mešity. Nezahanbí nás to?
Nemôžeme zobrať počítač z rúk, ale skúsme ho využiť
a cez rôzne aplikácie približovať deťom nesmrteľné hodnoty. Deti obyčajne berú to, čo je "in". Dajme im aplikácie s hodnotami, aby aj tie boli "in". Boh nemá počítač,
ale nie je mimo. Je stále "in". Dajme ho do popredia
a s ním nesmrteľné hodnoty. Možno trochu vylepšíme
spôsob života aj u našich detí. Aspoň to môžeme skúsiť.
Alebo hľadajme ďalšie možnosti, ako deťom podať tie
hodnoty, ktoré sú potrebné, aby nepozerali len braky
a nezmyselné programy. Je to ťažké, ale začnime.
K tomu vyprosujem aj Božie požehnanie.
Anton Oparty
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DOM SMÚTKU
po komplexnej rekonštrukcii
Dôstojná rozlúčka s našimi zosnulými je dôležitou nielen v očiach pozostalých, ale
aj v očiach našej obce.
V týchto dňoch popri ďalšom rozširovaní chodníkov po
cintoríne sa finalizuje s prácami na obnove domu smútku
v našej obci. Tieto práce sa
realizujú i vďaka tomu, že sme
ako obec v rokoch 2016 a 2017
získali na základe podaného
projektu účelovú dotáciu z kapitoly ministerstva financií na
obnovu domu smútku v našej
obci vo výške 16 000,- Eur, pričom zvyšnú
časť financuje obec z vlastných zdrojov.
Z hľadiska rozsahu prác ide o jeho prvú komplexnú obnovu od jeho postavenia, teda po 30
rokoch. Rekonštruovalo sa vnútorné sociálne
zariadenie a vonkajšie sociálne zariadenia vrátane podláh mimo obradnej miestnosti. Celá
budova sa zateplila, vymenilo sa štítové okno
z prednej strany a zadné vchodové dvere, rovnako všetky vnútorné dvere, vchod na sociálne zariadenia a sklad náradia z vonkajšej strany, rekonštruovali sa elektro-rozvody, inštalovali sa nové svetlá, opieskoval a ošetril sa
vonkajší kamenný obklad, vytvorili sa chodníky a odvodnenie dažďovej vody okolo celej
budovy, kompletne sa obnovili nátery dreva a
strechy ako aj väčšiny omietok vo vnútorných
priestoroch. V najbližších dňoch bude inštalovaný moderný a výkonný prenos mikrofóno-

vého zvuku, ktorý by mal pokryť celý cintorín
a zvuk by mal byť počuteľný bez prerušení,
ktoré v súčasnosti spôsobuje málo výkonná
aparatúra. Za veľmi významnú zmenu sa dá
považovať kúpa moderného a výkonného chladiarenského zariadenia pre dvoch zosnulých,
kde pozostalí v jeho vrchnej časti môžu vďaka
jeho preskleniu zosnulého vidieť a môžu mu
vzdať poslednú úctu. Pre lepšiu manipuláciu
s truhlou sme zakúpili brzdený a praktický
pojazdný vozík na vzduchom hustených pneumatikách. Celou touto rekonštrukciou obec
sleduje najmä to, aby mali pozostalí, a občania
našej obce vôbec, možnosť vykonať poslednú
rozlúčku so svojimi zosnulými mimo svojho
domova a aby sme naplnili zákonom predpísané hygienické normy. Práve na tento účel má
byť dom smútku využívaný oveľa častejšie,
ako tomu bolo doteraz.

Očami starostu
Opäť prešiel nejaký čas, čo sme
si sumarizovali aktuálne investičné
aktivity v našej obci. Dovoľte mi
preto, aby som opäť využil priestor
Lesnianskych novín a informoval vás
o najaktuálnejších aktivitách našej
obce.
Som osobne nesmierne rád, že sa
po 60 rokoch úpenlivého snaženia
o samostatnú telocvičňu priamo
prepojenú s našou ZŠ začali
stavebné práce,
vďaka ktorým sa
táto myšlienka
stáva postupne
realitou. Projektov bolo za tento
čas už veľa, usilovali sme sa postaviť
pomerne veľkú telocvičňu so štedrým priestorom pre rôznorodé využitie. Ani jeden z týchto projektov
však z finančných dôvodov nebol
realizovateľný. Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva a vedením našej ZŠ na čele s pánom riaditeľom, ktorým chcem týmto poďakovať, sa nám podarilo nájsť spôsob
financovania výstavby novej telocvične tak, aby sa táto mohla aj reálne postaviť. Motiváciou k tomuto rozhodnutiu bol najmä fakt, že sa našej
obci podarilo získať nemalé finančné prostriedky vo výške 165 000,Eur z rozpočtu ministerstva školstva
SR. Nová telocvičňa bude spĺňať
štandardy a potreby našich školákov. V súčasnosti sa tak realizujú
stavebné práce, veríme, že sa nám

v tomto roku podarí realizovať aspoň hrubú stavbu a v nasledujúcom
roku dôjde k jej dokončeniu. Držíme
našim stavebníkom všetky palce, pretože počasie im, žiaľ, túto jeseň veľmi nepraje. V najchladnejšej obci na
Slovensku to však nie je nič neobyčajné.
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Určite si už väčšina z vás všimla,
že sme začali s komplexnou opravou
a rozšírením miestneho rozhlasu
v našej obci. Z pohľadu rozvoja infraštruktúry našej obce to považujem za ďalší významný krok k zlepšeniu informovanosti našich občanov. Pri tejto rekonštrukcii sa snažíme minimalizovať najmä rôzne ozveny (v našich podmienkach sa ale nedajú úplne odstrániť), ozvučiť nové
ulice, lepšie ozvučiť i miesta s horšou počuteľnosťou a vytvoriť tak celok, ktorý zabezpečí počuteľnosť
miestneho rozhlasu vo všetkých jej
miestnych častiach.
Vzhľadom k havarijnému stavu
oporného múru, ktorý bol vytvorený
za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v centre našej obce na
náprotivnej strane ZŠ, sme pristúpili
k jeho komplexnej obnove. Za tohto
havarijného stavu hrozilo, že sa tento múr zrúti do vody. Z týchto dôvodov sme kompletne podbetónovali
spodné gabióny a následne sa celá
vrchná plocha s podložím a aj s gabiónmi odkryla a zhotovila sa nová.
Celkovo sme rekonštrukciu ukončili
novým oplotením a položením novej zámkovej dlažby. Veríme, že nám
toto parkovisko opätovne prispeje
k zlepšeniu situácie s parkovaním
a zároveň i k skrášleniu centra našej
obce.
V mesiaci august bola za obecným úradom vyasfaltovaná plocha
na parkovanie a rovnako tiež prejazd medzi domovom sociálnych služieb a obecným úradom. Išlo o úsek

parkoviska vo veľmi zlom stave
a preto bolo potrebné celú plochu
nanovo odvodniť a obnoviť asfaltový kryt. Zvyšné časti sme opravovali za pomoci infražiariča.
V asfaltovaní sme pokračovali aj
v miestnej časti Brišovka, kde sa po
rokoch pristúpilo k ukončeniu spodnej časti Brišovky súbežnej s hlav-

nou cestou II/520. V tejto ulici sme
obnovili sčasti uloženie cestných obrubníkov a cestu sme vyspádovali
tak, aby dažďová kanalizácia dokázala celú plochu cesty odvodniť. Za
pomoci infražiariča sme potom rea-

poďakovanie vedeniu ŽSK za investíciu z vlastných zdrojov župy, vďaka
ktorej realizovali asfaltovanie cesty
III/520 v miestnej časti Lehotská.
Išlo o úsek, ktorý rovnako bol už
v havarijnom stave a nebolo na čo

lizovali i opravu miestnej časti Brišovka súbežnej s cestou k priemyselnému parku a zimnému štadiónu.
V začiatočnej časti sa však z dôvodu
sieťového rozpadu cesty realizovalo
položenie novej vrstvy asfaltu.
Zrejme asi každý z nás zaregistroval na ceste II/520 v smere na
obec Zákamenné stavebný ruch
a pohyb strojov. V súčasnosti sa totiž realizuje projekt cezhraničnej spolupráce Žilinského samosprávneho
kraja s poľským partnerom Zywiec.
Táto cesta bola v havarijnom stave
a som veľmi rád, že si tento problém
zobral ŽSK za svoj a po náročných
prípravách sa začalo s realizáciou
pokládky nového asfaltového povrchu. Som rovnako rád, že sa nám
ako obci podarilo dostať do tohto
projektu i zatrubnenie časti odvodňovacej priekopy na Pribišskej, ktorá je základom k výstavbe chodníka
v smere na Pribišskú. Ide o najdrahšiu časť výstavby chodníka, a preto
sa teším, že sa týmto ušetria finančné prostriedky našej obce a tieto budeme môcť investovať do ďalšej výstavby chodníkov v našej obci.
Z prostriedkov EÚ nás v budúcom
roku čaká ešte jedna pozitívna investícia a to realizácia asfaltovania
ďalšej časti cesty II/520 v smere na
Novú Bystricu. Ide o časť od odbočky na družstvo pri Turoňoch až po
otoč autobusov na Beskyde. Táto
oprava zahŕňa aj výmenu zvodidiel
a budeme sa snažiť zladiť tieto práce
s výstavbou chodníka na Jasenovskú. Som veľmi vďačný vedeniu
ŽSK, že tento projekt schválili a pomôžu nám tak zmierniť následky veľkého dopravného zaťaženia našej
obce. Chcem týmto vysloviť i veľké

čakať. Myslím si, že sa týmto opäť
pomohlo zvýšiť komfort, no najmä
bezpečnosť našich občanov v miestnej časti Lehotská a Kubínska. Časť
cesty od družstva až po odbočku pri
Turoňovi navrhujeme zahrnúť do plánu opráv na ďalší rok 2018.
Marek Majdiš
starosta obce

Chystá sa digitálna
mapka cintorína
V súvislosti s využitím kapacity nášho cintorína, ako aj so
sprehľadnením hrobových
miest, sa v obci zriaďuje digitálna mapka cintorína. Táto bude
po ukončení dostupná na webovej stránke obce.
Po kliknutí na konkrétne hrobové miesto, sa zobrazí fotografia
miesta s menom zosnulého. Cintorín sa tak stane prehľadným pre
domácich občanov, ako aj pre hostí, ktorí budú chcieť navštíviť svojich príbuzných. Z tohto dôvodu
sú na niektorých hroboch, ku ktorým sa nikto doteraz nehlásil
a obec nemá o týchto hroboch
prakticky žiadne informácie, rozmiestnené kartičky, ktorými vyzývame pozostalých, aby situáciu
riešili a ozvali sa nám na obecnom úrade. V opačnom prípade,
keďže priestoru na našom cintoríne stále ubúda, bude obec nútená
tieto „neznáme“ miesta do budúcna využiť pre nové hroby. Spustenie digitálnej mapky sa plánuje
od januára budúceho roka.

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Takto sme volili do ŽSK
K voľbám do
VÚC v sobotu
4. novembra prišlo 1114 voličov
z celkového počtu oprávnených
voličov 2520,
čo predstavuje
44,2 % účasť.
Volieb do VÚC sa
na Slovensku zúčastnilo 29,95 %
oprávnených voličov, v ŽSK
33,84 % voličov.
Predsedníčkou ŽSK sa stala pani Erika
Jurinová s počtom 82 034 hlasov(43,7 %).
Počas piatich rokov náš námestovský okres
vo VÚC budú zastupovať títo poslanci:
Igor Janckulík
(11454 hlasov)
Albín Maslaňák
(6613 hlasov)
Rastislav Zanovit
(4173 hlasov)
Július Piták
(3822 hlasov)
Jozef Straka
(3485 hlasov).
Počty hlasov na predsedu ŽSK
1. Erika Jurinová OĽANO, SaS, KDH,
OKS, NOVA
2. Juraj Blanár SMER-SD
3. Marián Murín NEKA
4. Peter Sagan ĽSNS
5. Anton Martvoň NEKA
6. Ján Mikolaj SNS
7. Stanislav Pirošík VZDOR, KSS
8. Peter Cibulka NEKA
Počty poslaneckých hlasov:
1. Igor Janckulík NEKA
2. Viera Mazúrová NEKA
3. Milan Vrábeľ SMER-SD
4. Jozef Straka NEKA
5. Marek Noga VZDOR
6. Albín Maslaňák OĽANO, SaS,
KDH, OKS, NOVA
7. Mária Olešová NEKA
8. Rastislav Zanovit OĽANO, SaS,
KDH, OKS, NOVA
9. Jozef Slovík NEKA
10. Milan Rypák SNS
11. Danica Hollá OĽANO, SaS, KDH,
OKS, NOVA
12. Ján Kadera SMER-SD
13. Július Piták SMER-SD
14. Anna Sumegová SNS
15. Vladimír Lubas OĽANO, SaS,
KDH, OKS, NOVA
16. Michal Strnál NEKA
17. Milan Bugan SNS
18. Alojz Strýček NEKA
19. Peter Socha SNS
20. Ľubomír Meško ĽSNS
21. Emil Kupčík ĽSNS
22. Peter Paško MOST-HÍD
23. Dávid Romaňák SNS
24. František Plevják NEKA
25. Jozef Vajdiar Nový parlament

545
232
228
38
26
13
9
7
750
611
438
385
309
295
197
111
100
96
85
77
70
66
62
51
42
38
36
32
28
16
16
15
13

Jozef Rošťák

Uznesenia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 8.9.2017
OZ s c h v a ľ u j e
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 30/2017
bod C/ odst.1 do 30. 9. 2017
OZ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení OZ
OZ b e r i e n a v e d o m i e
a/ zmenu rozpočtu č. 7 na rok 2017 vykonanú
rozpočtovým opatrením starostu č. 4 podľa
§14 ods. 2 písm. b/zákona č583/2004, Z.z.
konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov.
b/ zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2017 vykonanú
rozpočtovým opatrením starostu č. 5 podľa
§ 14 ods. 2 písm. b/ zákona č583/2004, Z.z.
konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov.
OZ s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 9 na rok 2017 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b/, c/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov
OZ s c h v a ľ u j e
nákup osobného motorového vozidlá pre účely
vykonávania údržby majetku obce a prípadne
pre DHZ obce formou leasingu do výšky
18 500 €
OZ s c h v a ľ u j e
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce
Oravská Lesná – osobného motorového vozidlá VOLKSWAGEN PASSAT, WIN:
WVWZZZCZ 8P109704 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
OZ s c h v a ľ u j e
opravu miestnych komunikácií v časti Brišovka /II/ nad zimným štadiónom a v časti Brišovka /I/ nad hlavnou cestou II/520, podľa výšky
schváleného rozpočtu
OZ s c h v a ľ u j e
opravu vodojemu na účely kolaudačného konania
OZ s c h v a ľ u j e
kúpu zváracieho zariadenia na účely prevádzky obecného vodovodu
OZ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská
Lesná č. 01/2017 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území
Obce Oravská Lesná
OZ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská
Lesná č. 2/2017 o niektorých podmienkach
držania psov na území Obce Oravská Lesná
OZ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská
Lesná č. 3/2017 o umiestňovaní volebných
plagátov na území Obce Oravská Lesná
OZ A/ b e r i e n a v e d o m i e
Protest prokurátora na VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na
území Obce Oravská Lesná

B/ v y h o v u j e
Protestu prokurátora na VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na
území Obce Oravská Lesná
C/ r u š í
VZN č. 1/2015 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská
Lesná
D/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2017 o náhradnom zásobovaní vodou, odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská
Lesná
OZ s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291, IČO: 00314722,
DIČ: 2020561774 a eRKo – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí z Oravskej Lesnej,
Územie Orava – Liptov so sídlom: Hradišská
627/6 Liptovský Mikuláš na poskytnutie miestnosti v priestoroch kultúrneho domu na dobu
neurčitú
OZ ž i a d a
starostu obce, aby pripravil reláciu a túto zverejnil na internete, ktorá sa bude týkať porušovania stavebného zákona v obci Oravská Lesná, tzv. čierne stavby.
OZ s c h v a ľ u j e
odpis dlhodobých a premlčaných pohľadávok
OZ s c h v a ľ u j e
kúpnu zmluvu medzi predávajúcou: Anna BRIŠOVÁ, rod. Petreková, bytom Námestie SNP
119/9, Sučany, a kupujúcim: Obec Oravská
Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská
Lesná, IČO: 00314722 zastúpená starostom
obce JUDr. Marekom Majdišom, ktorej predmetom bude kúpa spoluvlastníckeho podielu
o veľkosti podielu 52/144-ín pozemkov parciel
registra „C“ KN č.7765/8-zastavané plochy
a nádvoria o výmere 549 m2, č.7765/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2,
č.7765/10-zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, č.7765/11-zastvané plochy a nádvoria o výmere 3380 m2, č.7765/14-zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, č.17117/
2-zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2
za kúpnu cenu vo výške 14,50,- Eur/m2, spolu
kúpna suma 28304,- Eur, slovom dvadsaťosemtisíctristoštyri Eur, ktorá kúpna cena bude
vyplatená kupujúcim predávajúcej na účet predávajúcej, a to nasledovne: 1 kúpnej ceny vo
výške 14152 Eur, bude vyplatená predávajúcej
do 30-tich dní od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami; časť kúpnej ceny vo výške
14152,- Eur, bude vyplatená predávajúcej do
jedného roka od podpísania tejto zmluvy obidvoma stranami
OZ s c h v a ľ u j e
na návrh starostu obce delegovaných zástupcov obce za členov rady školy pri ZŠ s MŠ
Oravská Lesná 299 v tomto zložení:
1. Ing. Augustín Viater
2. Rudolf Brisuda
3. Ladislav Briš
4. Anna Opartyová
OZ s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov
medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkom
Mária Florková.
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Z materskej škôlky
...na známosť sa všetkým dáva,
celkom nová, čerstvá správa:
otvára sa naša škôlka,
vstúpte do nej všetci zvonka.
Všade hračky a smiech detí,
slnko tu aj v zime svieti.
Vitajte všetci, veľkí aj maličkí,
tešíme sa na vaše usmiate
tváričky...
Týmito slovami privítala škôlka
svojich 106 škôlkárov, tých „nových“
aj tých „starých“. Ibaže nie všetci
mali usmiate tváričky. Septembrové
dni v materskej škole boli sprevádzané aj slzičkami, a to nielen u tých
najmenších. Ranné lúčenie s maminou, ocinom bolo v prvých dňoch
uplakané. Postupne si však deti zvykli na nové prostredie, tety a učiteľky
a ich zvedavosť a hravosť im pomáhala lepšie a rýchlejšie sa adaptovať.
Škôlkári sú aj v tomto školskom roku
rozdelení podľa veku do piatich tried,
pričom jedna trieda zostala v budove základnej školy. Vzdelávací proces zabezpečuje 8 učiteliek, v kuchyni pracujú 3 kuchárky, o čistotu
priestorov sa starajú 2 upratovačky.
Školský vzdelávací program má
názov “ Rok na dedine“ a je zameraný na rozvíjanie osobnosti dieťaťa,
jeho citového postoja k ľuďom, okoliu, svetu, ľudskej práci, rodine, prírode, histórii, ľudovým zvykom a tra-

díciám. September bol v materskej
škole zameraný na zoznamovanie sa
navzájom, dodržanie pravidiel pri
hrách s hračkami a stavebnicami,
nadväzovanie priateľských vzťahov,
zoznámenie sa aj s vnútorným
prostredím MŠ a okolím. Deti získali základné vedomosti o pravidlách
bezpečného správania sa na ceste .
Každý rok do materskej školy prichádza aj teta logopedička, ktorá po
uskutočnení logopedickej depistáže
s deťmi realizuje raz v týždni logopedické cvičenia. Pre spestrenie
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„škôlkárskeho“ života zavítalo do
MŠ divadlo PRÍBEH zo Žiliny, ktoré deťom prostredníctvom príbehu
„O neporiadnej Alici“ priblížilo dôležitosť dodržiavania hygienických
návykov, upratovania a poriadku.
Učiteľky zasa deťom v krátkom divadelnom predstavení „ukázali“ ich
nesprávne návyky, pravidlá správania sa, pravidlá pri stole, aj pri hre.
Október sa niesol v znamení začínajúcej sa jesene. Z papierov sme si
vyrobili šarkany, ibaže daždivé počasie nám zabránilo ich púšťaniu vonku vo vetre. Niekoľko pekných jesenných dní nám dovolilo vybehnúť
von do prírody, nazbierať prírodniny, ktoré sme potrebovali pri výrobe
jesennej výzdoby spoločne s rodičmi na tvorivých dielňach. Jesenná
príroda sa pýši aj svojimi bohatými
plodmi zo záhrad, ale i lúk, lesov
a polí. Kúsok z tejto krásy sme mali
možnosť vidieť v priestoroch kultúrneho domu, kde ľudské ruky a um
našich dôchodcov z nich vytvorili
malé umelecké diela. S deťmi sme
obdivovali zručnosť a nápaditosť
tvorby tých, na ktorých sme tento
mesiac mysleli veľmi často a to
z príležitosti mesiaca „Úcty k starším“. Deti venovali množstvo času
a trpezlivosti nácviku básničiek, pesničiek a tanca, ktorými potešili nielen starkých v Domove dôchodcov,
ale aj v kultúrnom dome. A nezabudli ani na darčeky.

Prvé dva mesiace ubehli v materskej škole ako voda, boli naplnené
nielen hrami a aktivitami detí, ale aj
rôznymi akciami či divadelnými
predstaveniami. A čo nás čaká ďalej? Materská škola na niekoľko dní
stíchne, všetka vrava, krik a smiech
detí ostane doma a to v čase od 30.10
do 1.11. z dôvodu jesenných prázdnin. Následne pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl
na Slovensku a to je 4. november sa
aj naša materská škola zapojí do
osláv tohto sviatku a to už tretieho

novembra v piatok. Pripravujeme pre
deti rôzne aktivity, ktoré nám tento
deň urobia zaujímavým a výnimočným a nebudú chýbať ani malé darčeky. Pretože tak, ako materská škola je pre všetky deti bez rozdielu, tak

Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Domestos pre školy
(na obnovu toaliet) a aj touto cestou
by sme chceli rodičov a priateľov
škôlky požiadať, aby sa v rámci projektu zaregistrovali na adrese Do-

tento deň je pre všetky materské školy…
Všetky aktivity s deťmi počas
roka si môžu rodičia pozerať na našom blogu:
www.msorlesna.blogspot.sk

mestospreskoly.sk, a mohli tak za
našu škôlku hlasovať, priniesť bločky zo zakúpenia výrobkov Domestos do MŠ. Bližšie informácie získajú od učiteliek v materskej škole.
Kolektív MŠ Oravská Lesná

Koľko hračiek má vaše dieťa ?
V súčasnej dobe má väčšina detí
veľa hračiek. Aj vy dennodenne upozorňujete svoju ratolesť, aby si hračky po sebe upratala, uložila do krabice, poukladala do poličky? Väčšinou bezvýsledne a vtedy si možno
uvedomujete, či tých hračiek naozaj
nie je priveľa.
A hoci naše deti majú hračiek
veľa, veľmi ťažko sa ubránime tomu,
aby sme nekupovali ďalšie. Takmer
každý deň sa stretávame s reklamou,
ktorá je zacielená na tých najmenších a presviedča nás o tom, že práve
ďalšia novinka dokáže dieťa nielen
výborne zabaviť, ale hlavne rozvíjať
jeho osobnosť. Cieľavedome je zameraná na ich city, túžby a zdanlivé
potreby. Rodičom je ťažké odolať
prosbám a plaču dieťaťa, prípadne
argumentum, že ju už má aj kamarát
alebo väčšina spolužiakov v škole.
Rodič v takýchto prípadoch väčšinou nevie povedať nie. Lenže po príchode domov neprejde ani deň, často aj kratší čas a nová a zvyčajne aj
drahá hračka leží pohodená bokom.
Je ťažko nájsť hranicu medzi tým, čo
dieťa naozaj potrebuje, a čo je preň
zbytočné. Veľa hračiek vyvoláva
v deťoch chaos a stres. Nie sú schopné dlhodobejšie a zmysluplne zabaviť sa s nimi. Dochádza k častému
striedaniu hračiek a hranie je povrchné, bez citového prežitia. Často

dochádza k nešetrnému zaobchádzaniu s hračkami. Však rodičia mi kúpia novú, aj keď by sa dala poškodená bábika či autíčko ešte opraviť,
prípadne zlepiť sekundovým lepidlom. Detskí predškolskí psychológovia tvrdia, že keď má dieťa menej
hračiek, má k nim hlbší vzťah a dokáže sa k nim šetrnejšie správať. Ak
si vaše dieťa pravidelne neodkladá
po sebe hračky alebo ich má veľa,
skúste ich skryť a nechajte mu päť až
sedem hračiek na týždeň. Sledujte
vašu ratolesť s ktorými hračkami sa
najčastejšie hrá, ktoré si obľúbilo
a vytvorilo si k nim citový vzťah. Po
týždni hračky obmeňte.
Blíži sa čas Vianoc a nakupovania darčekov. Poznáte to z vlastnej
skúsenosti, že pri otváraní tretej či
štvrtej škatule si už dieťa nepamätá,
čo bolo v prvej. Stálo by za to, dohodnúť sa s krstnými a starými rodičmi na kúpe najviac dvoch drahších kvalitných hračiek, ktoré rozvíjajú kreativitu, prípadne logiku dieťaťa. Pri kúpe logickej hračky treba
mať na zreteli, či je vhodná a primeraná veku. Nájsť optimálnu mieru je
naozaj náročné, pretože deti hračky
potrebujú. Je na rodičoch, aby správne rozhodli, akú hračku kúpiť, aby
neupadli do zabudnutia skôr, ako
doputujú do detskej izby.
Daniel Mazúch

Správičky zo základnej školičky

Jesenná vymaľovanka

venované Dňu duševného zdravia, zdravej výžive a
športu v školskom veku.
Poriadnu dávku športu si v októbri užili aj naši
prváci. Ministerstvo školstva spolu s Národným športovým centrom, Slovenským olympijským výborom
a Slovenským paralympijským výborom spustili projekt pod názvom „Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov
základných škôl na identifikáciu športového talentu“. Do tohto projektu bola prizvaná na spoluprácu aj
naša škola. Prváci si otestovali svoje sily v deviatich
disciplínach: kotúľanie troch lôpt, hĺbka predklonu,
opakovaná zostava s tyčou, skok do diaľky z miesta,
výdrž v zhybe nadhmatom, sed/ľah, viacstupňový
vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov, vlajková
naháňačka a člnkový beh 4 x 10 metrov. Prvákom sa
disciplíny i športovanie veľmi páčilo.
Bodku za jesennou starostlivosťou o svoje zdravie urobili ôsmaci a deviataci, ktorí využili pár dní
babieho leta a vybrali sa na túru do Jánošíkových
dier (ôsmaci) a na Roháčske plesá (deviataci).
Okrem športu nám vyučovanie spríjemnili aj dve
hudobné akcie.
Začiatkom septembra k nám zavítal pán Drahomír, ktorý žiakom prvého stupňa predstavil rôzne
hudobné nástroje a porozprával im, ako si niektoré
z nich sám vyrába. Žiaci si mohli aj zamuzicírovať na
prinesených nástrojoch.
Koncom septembra prišli chalani zo skupiny
4EWER s dvomi koncertnými programami. Mladší
žiaci putovali s pesničkami, súťažami a rozprávaním
po súčasnom Slovensku. Tí starší zas cestovali slovenskými dejinami od Samovej ríše až po prítomnosť.
Obe hudobné akcie sa žiakom páčili, niečo nové
sa naučili a dobre sa zabavili.
Skôr, než sme sa rozišli na jesenné prázdniny,
strávili sme dve príjemné popoludnia s našimi starkými. S klientmi DSS a ich ergoterapeutmi sme vy-

Úloha pre deti: vymaľujte obrázok jesennými farbami.

tvárali výrobky s jesennou tematikou. Výsledky našej práce zdobia školskú chodbu.
Starí rodičia sa nám zas snažili priblížiť
a ukázať letný a jesenný život na dedine
z ich detstva – kosenie obilia, viazanie do
snopov, výrobu „povriesla“, mlátenie cepmi, pestovanie a spracovanie ľanu, pradenie
nití, dožinkový veniec. Dokonca sme ochutnali čerstvo vymútené maslo a mohli sme si
vyskúšať jednotlivé práce. Všetkým starkým ďakujeme za ochotu a príjemne strávené chvíle.
O všetkých akciách si môžete viac prečítať i pozrieť fotografie na školskej webovej stránke www.zsoravskalesna.sk.
Blíži sa štvrťročné hodnotenie, na dvere
klope adventné obdobie. Ale o tom napíšeme nabudúce.
Zuzana Brňáková

Jesenné hádanky
Už jabĺčko sčervenelo, už je pusté pole,
padá lístok za lístočkom, už sú stráne holé.
Žlté lístie na zem padá,
mrazík sa už ku nám vkráda,
smutnú vonku nôti pieseň.
Kto ju spieva? Pani...
Sedí pani v údolí, z fajky sa jej kúdolí.
Čo je to?
Išla nočná víla,
perly potratila.
Keď slniečko vstalo,
perly pozbieralo.
Čo je to?
Nie je tryskáč, lietadlo, predsa rýchlo letí,
strasie v sade ovocie, postrapatí deti.
Čo je to?
Stromček ich má veľa všade,
rastú rovno, rastú v rade.
Na jeseň vždy opadajú,
svoju zeleň postrácajú.
Čo sú to?
Pestré farby zrazu majú,
na zem tíško dosadajú.
Zamávajú stromom raz,
odfúkne ich vietor zas.
Čo sú to?
Závidí mu každý chvost,
pestrý je a dlhý dosť,
k oblakom už rýchlo pláva,
nám na zemi z výšky máva.
Čo je to?
Na priedomí rada stáva,
v dutom vnútri sviečku máva.
Vyrezaný nos i oči,
zľakne sa ten, kto k nám vkročí.
Čo je to?
Letia nebom húsky,
majú sivé blúzky.
Dýchol víchor na húsky,
rozkmásal ich na kúsky.
Čo sú to?
Chmúrne chmáry letia svetom,
hnané často silným vetrom.
Musíme si obliecť plášť,
lebo bude padať …
Mám jedného kamaráta,
vždy, keď prší, zvolám rata.
Rozprestriem ho, vždy je rád,
že nad hlavou smie mi stáť.
Čo je to?
(jeseň, hmla, rosa, vietor, lístie, šarkan,
tekvica, oblaky, dážď, dáždnik)

Školský rok sa začal 4. septembra. Do školy
nastúpilo 437 žiakov do 20 tried, z toho 48 prváčikov do troch prváckych tried. V učiteľskom zbore
nastala jedna zmena – z materskej dovolenky sa
vrátila pani učiteľka Viera Kvaková.
Počas letných prázdnin sa podarilo v škole vymeniť podlahovú krytinu v triedach na hornom poschodí a zrekonštruovať vstupné zábradlie.
Zo školského roku sme ukrojili už dva mesiace.
Za ten čas sme stihli zopakovať učivo z minulého
školského roka a rozbehli sme sa v aktuálnych témach. Učenie nám spestrili tradičné i nové aktivity.
Už niekoľko rokov są v jeseni usilujeme zlepšovať svoju imunitu a zdravie, venujeme sa rôznym
pohybovým aktivitám.
Hneď druhý školský týždeň žiaci štvrtého ročníka absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik
v Aquarelaxe Dolný Kubín.
Koncom septembra si žiaci prvého stupňa zabehli Beh zdravia. Tento rok sa bežalo po cyklotrase, jednotlivé ročníky mali určenú vhodnú dĺžku
trasy, ktorú zvládli žiaci zabehnúť. Pre každého bežca bola pripravená odmena – jabĺčka. Jedno sladké
na zjedenie a to druhé bolo papierové, ktoré si žiaci
vymaľovali a spoločne vyzdobili nástenku na dolnej
chodbe.
V ten istý deň žiaci druhého stupňa v rámci
účelového cvičenia absolvovali túru po náučnom
chodníku, lesnej ceste a cyklotrase.
Týždeň od 9. do 13. októbra bol venovaný Týždňu zdravej výživy. Počas týchto zdravých dní mávame akciu Podaruj jabĺčko, kde sa žiaci navzájom
obdarúvajú týmto ovocím. Tento rok si druhostupniari spolu s pani učiteľkou Olbertovou z darovaných jabĺk upiekli chutné koláče alebo urobili výborné ovocné šaláty.
Ďalší deň bol trošku náročnejší, snažili sme sa
vydržať bez maškŕt, mali sme totiž Deň bez sladkostí. Okrem toho sme si vypočuli rozhlasové relácie
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Mária volá nás...alebo púť do La Salette, Lurd a Fatimy
Je 8. september 2017, z Oravskej Lesnej vyráža autobus plný pútnikov z našej farnosti, ale aj
iných častí Slovenska, aby počas 10 dní mohli
prežiť „duchovnú obnovu na ceste“ alebo „ zažiť
Boha na ceste“, ako nazývajú púte niektorí sprievodcovia. Naším cieľom sú najznámejšie mariánske pútnické miesta v Európe. V autobuse možno
cítiť atmosféru radosti, obáv, očakávania, veď nás
čaká cesta dlhá približne 8000 km. Atmosféru
spokojnosti umocňuje aj fakt, že s nami putujú
náš duchovný otec Peter Dobrovič, dekan Anton
Oparty a dekan Jozef Šimurdiak a tí zverujú našu
púť Panne Márii a jej ochrane. Každý má svoj
úmysel, s ktorým sa vydáva na tuto cestu.
Prvý cieľ – La Salette – horská osada v juhovýchodnom Francúzsku. Je to popri Lurdoch

a Fatime najznámejšie pútnické miesto sveta, kde
sa dvom pastierikom Maximinovi a Melánii 19.
septembra 1846 zjavila Panna Mária. Dnes posolstvo plačúcej Panej, Uzmieriteľky hriešnikov ohlasujú misionári Matky Božej z La Salette. Z dedinky Corps, ktorá sa nachádza vo výške 800 m n.m.
sa začína prudké stúpanie na miesto zjavenia – je
to prevýšenie 1000 m. Čím sme vyššie, tým viac
sa vzďaľujeme od úzkostí každodenného života
a vstupujeme do oslobodzujúceho priestoru úplne
iného sveta alpských vrcholov. Miesto zjavenia je
akoby skryté medzi horami. V údolí je prameň,
ktorý vyviera odo dňa zjavenia. Je symbolom
milostí, ktoré sa zo svätej hory rozlieva do celého
sveta. Nad miestom zjavenia je Bazilika s Domom pre pútnikov. Objíma nás nedostupná krása
a ticho prírody. Je to zážitok zo samoty mlčiacich
hôr. Tu k nám môže Boh hovoriť.
Ďalší deň sa presúvame do Španielska. Autobus uháňa nehostinnou prírodou vnútrozemia. Prvá
zástavka – Barcelona – prehliadka tak známeho
olympijského štadióna a Sagrada Familia – masívna rímskokatolícka bazilika v Barcelone, ktorá
je vo výstavbe už od roku 1882. Jej predpokladané dokončenie je stanovené na rok 2026.
Nasledujúcim cieľom našej púte je Montserrat. Benediktínsky kláštor umiestnený v obrovskej masívnej hore. V masíve sa nachádza niekoľko jaskýň, ktoré sa stávali útočišťom svätých pustovníkov, vďaka ktorým od deviateho storočia sa
stavia niekoľko kaplniek a neskôr benediktínsky
kláštor. V priebehu 12. a 13. storočia vzniká románska bazilika, ktorá sa vďaka vyrezávanej soške Panny Márie ktorá sa našla v jednej z jaskýň
a kultu okolo nej stala pútnickým miestom. Byť
na Montserrate znamenalo pre nás pútnikov pobyt kdesi medzi nebom a zemou.
Ďalšie miesto, ktoré sme mali možnosť navštíviť, je Zaragoza – mesto, ktoré je magnetom
všetkých milovníkov histórie. Obdivovať sme
mohli zmes viacerých kultúr – založili ju počas
rímskych čias, pobudli tu aj Arabi a Židia, všetci
na meste zanechali svoju pečať.
A konečne putujeme do Portugalska. Republika sa rozprestiera na západnej časti Pyrenejského
polostrova, západné a južné brehy obmývajú vody
Atlantického oceánu. Nezabudnuteľnú atmosféru
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tejto časti sveta sme mohli nasať v dvoch prímorských mestách Nazare a Batalhy.
Fatima – toto miesto sa stalo nám veriacim
hlavne počas tohto roku, keď si pripomíname 100.
výročie od zjavení veľmi blízke. Panna Mária sa
tu zjavuje 13. 5. 1917 a počas nasledujúcich šiestich mesiacov trom chudobným pastierikom, aby
cez nich ponúkla záchranu celému svetu. Boh si
vyvolil tieto skromné deti, aby cez Matku svojho
Syna oznámil svoju lásku, starosť, bolesť nad ľudským pokolením. Pastierici neboli len Božími
hovorcami, oni sa stali prvými, čo toto posolstvo
verne žili. Bohatý duchovný program počas dní –
návšteva Baziliky Ružencovej Panny Márie, kaplnka zjavení, Bazilika Najsvätejšej Trojice, chodník pastierikov – krížová cesta, sviečkový sprievod so sochou Panny Márie vo Fatime
v nás zanechal hlbokú stopu. Na tomto
mieste sme mohli živšie premeditovať tri
časti Fatimského posolstva a tiež našu
osobnú odpoveď na
výzvy Nebeského
Otca cez Pannu Máriu.
Naša púť sa blíži
ku koncu, presúvame
sa cez Španielsko do
Francúzska, kde na
juhu v pohorí Pyreneje leží hádam najznámejšie pútnicke
miesto – Lurdy.
Chudobnému a chorľavému dievčaťu Bernadete Soubirusovej
sa 11. februára 1858 a následne ešte 18-krát zjavuje Panna Mária a predstavuje sa ako Nepoškvrnené Počatie. Podobne ako na iných miestach
zjavení aj tu Panna Mária nechá vytrysknúť prameň vody, ktorý je výdatný až k dnešnému dňu
a známy veľkým počtom uzdravení. Modlitba
a pokánie sú základné posolstvá Lurdskej Panny
Márie. Lurdy sa určite od vtedy zmenili. Centrom
ostáva Massabielská jaskyňa so sochou Panny

Márie na mieste zjavenia. Je to miesto tichého
rozjímania a modlitby. Nad ňou vyrástla Bazilika
Nepoškvrneného počatia, Krížová cesta, pri nej
bazény, pavilóny pre chorých, množstvo kaplniek, aby bolo umožnené slávenie sv. omší veľkému počtu pútnikov. Pre mnohých z nás bol nezabudnuteľný kúpeľ v ľadovej vode bazénov, rovnako sviečkový sprievod. Nedá sa zabudnúť na dlhý
svetelný a vlniaci sa sprievod neopísateľne krásny. Pútnici sa spoločne a v jednote ducha modlia
v rozličných jazykoch tajomstvá svätého ruženca.
Procesia sa končí ich požehnaním a hymnom Salve Regina, poslednou úctou Panne Márii. Prítomní pútnici si vymenia gesto bratského pozdravu
a v tichosti sa rozídu do lurdských nočných uličiek. Všetkých spája jedinečný pocit hlbokého

a intenzívneho modlitebného spoločenstva, blízkosti neba. S týmto pocitom v nasledujúce ráno
odchádzame domov. Cesta domov ubieha veľmi
rýchlo v nádhernej atmosfére spoločenstva ľudí
naplnených milosťami, ktoré možno získať zvlášť
na týchto milostivých miestach. Verím, že takto
posilnení budeme vernejšie plniť Božiu vôľu
a odrážať Božiu lásku a lásku Matky Božej k nám.
Božena Podstavková

V dedine pribudli dve nové kaplnky
Pri prechádzke cestou k vykrývaču sa môžete
zastaviť pri novej kaplnke zasvätenej Panne Márii Ružencovej. Túto kaplnku zhotovil pán Ladislav Kojda a 22. júla ju vysvätil biskup Mons.
Viliam Judák.
V piatok 13. októbra bola vysvätená nová kaplnka v doline Zimná (za Ústrigom). Kaplnku
zasvätenú Sedembolestnej Panne Márii dali postaviť naši lesníci. Okolo kaplnky je umiestnených 7 kameňov s pomenovaním kopcov ju ob-

klopujúcich, ktoré majú symbolizovať plnosť
a zároveň ružencovú modlitbu. Tradíciou v našej
dedinke sa tu stane slávenie svätej omše práve na
sviatok patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie vždy 15. septembra.
Jozef Rošťák

eRko TÁBOR
Ani tento rok nás neobišiel letný eRko tábor, ktorý sa konal v dňoch 31.7. až
5.8.2017, v Oravskej Polhore. Tábora sa zúčastnilo 86 detí a 15 animátorov,
ktorí medzi sebou súťažili v šiestich skupinách. Jednotlivé skupiny predstavovali kontinenty: Európu, Áziu, Austráliu, Afriku, Antarktídu a Ameriku. Napriek rozdielnym tradíciám krajín sme sa spoločne snažili zmeniť svet k lepšiemu. Súčasťou programu bola túra na Babiu horu, ktorá nebola jednoduchá, no
naše odvážne deti sa jej vôbec nezľakli. Náročná bola aj Stopovačka, ktorá

viedla cez les plný úloh
a aktivít. Keďže sa na nás
slniečko usmievalo miestami priveľmi, neváhali
sme a osviežili sme sa vo
vodných hrách. Program
tábora bol obohatený svätou omšou a každodennými modlitbami. Naučili
sme sa aj nové tance, ukazovačky, vyskúšali sme si
nové hry a užili sme si
kopec zábavy...
Ďakujeme všetkým,
ktorí nás eRkárov podporujete a veríme, že aj
ďalší rok sa nám spoločne podarí zorganizovať
skvelý tábor.
Lesňanskí eRkári
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Konečne sme sa dočkali,
máme modernú hasičskú techniku aj v našej obci
Každý z nás túži v živote žiť akoby v ideálnej
harmónii bez nutnosti vystavovania seba alebo
svojich blízkych rozličným nebezpečenstvám.
Budujeme si svoje rodinné ale aj materiálne zázemie. Žiaľ, prichádzajú i udalosti, ktoré človek
nedokáže predvídať a ktoré sú pre náš život veľmi
nepríjemné a nebezpečné. Jednou z nich je i požiar, prichádza nečakane, nikdy nie vhod. V takýchto ťažkých chvíľach každý z nás potrebuje
pomoc pri ochrane zdravia i majetku. Pomôcť
však dokážu hlavne tí, čo majú potrebné vedomosti a skúsenosti. Hovorím o našom dobrovoľnom hasičskom zbore obce Oravská Lesná.
K zásahu je zároveň nevyhnutné byť vybavení
potrebnou technikou, umožňujúcou efektívny
a bezpečný zásah. Obecné hasičské vozidlo je
teda nevyhnutnou súčasťou a pomocníkom pri
plnení tejto náročnej a neraz i nebezpečnej úlohy
našich dobrovoľných hasičov.
Dňa 8. 10. 2017 podpredseda vlády a minister
vnútra SR Róbert Kaliňák slávnostne odovzdal
dobrovoľnému hasičskému zboru obce Oravská
Lesná repasovanú obecnú hasičskú Tatru 148.
Generálna oprava tatry bola vykonaná po viac
ako 36 rokoch. Keďže na nej roky používania
zanechali svoje stopy, bolo ju potrebné modernizovať a zlepšiť jej nadstavbové vlastnosti. Preto

sme v roku 2015 podali žiadosť o vykonanie generálnej opravy na ministerstve vnútra a sme veľmi radi, že nám túto žiadosť schválili a môžeme sa
tešiť z omladenej pomocníčky našich dobrovoľných hasičov.

Okienko z obecnej kroniky
Vedeli ste, že:
– Rok 1985 sa začal veľmi tuhou zimou. Nastali veľké mrazy – 7. 1. 1985
ortuť teplomera klesla na –37 oC. Ďalším prekvapením pre tento rok
bol 1. máj. Ľudia sa prebúdzali do snehovej fujavice. Snehová prikrývka dosiahla 0,5 m. Mnoho ľudí sa vtedy nezúčastnilo prvomájového
sprievodu. Celý rok 1985 bol mokrým rokom.
– 21. 6. 1985 bola uzatvorená štátna cesta II/520 Orava – Kysuce,
v dôsledku výstavby vodného diela Nová Bystrica.
– Rok 1986 bol veľmi dobrým rokom. Už v mesiaci apríli vystúpili
teploty okolo 20 až 24 oC. Počasie však prialo aj v neskorších mesiacoch. V jesennom období bolo zaznamenané 50 dní bez dažďa.
Anna Pojezdalová
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Pevne veríme, že toto vozidlo bude pomáhať
DHZ najmä na cvičenia a kondičné jazdy avšak
v prípade potreby na efektívny zásah na ochranu
životov a majetku našich občanov.
Redakcia LN

PRIPRAVUJE SA

3. ROČNÍK

VIANOČNÝCH TRHOV
9. decembra sa už po tretíkrát budú v našej obci konať
Vianočné trhy. Všetkých záujemcov z Oravskej Lesnej,
ktorí majú záujem prezentovať sa na trhoch so svojimi výrobkami,
prosí pani Vlasta Večereková, aby ju najneskôr do 11.11.2017
kontaktovali na tel. čísle 0908 220505
alebo na mailovej adrese vlastavecerekova@post.sk.
Vzhľadom na to, že kapacita kultúrneho domu je obmedzená,
bude prijatých 30 remeselníkov iba z našej dediny.

Z obecnej matriky
Krásne výročie sobáša
oslávili

Medzi nás prišli
Júl 2017
Pavol Srogončík
Dominik Florek
Jakub Kojda
Katarína Kondelová
Damián Murín

50 rokov spoločného života
Jozefa a Milan Godiš
29. 7. 2017
Emília a Štefan Kvak
7.10. 2017
55 rokov spoločného života
Anna a Jozef Briš
13. 8. 2017

August 2017
Richard Rabčan
Anna Tisoňová
Juraj Kvak

Potrebujete vybaviť duplikát rodného, sobášneho alebo úmrtného listu? Napríklad, narodili
ste sa v Námestove, v Dolnom Kubíne alebo kdekoľvek na Slovensku. Už nemusíte cestovať alebo
písať do miesta svojho narodenia a žiadať
o vystavenie rodného listu, ako aj sobášneho listu
alebo úmrtného listu svojich blízkych, ak zomreli
mimo Oravskej Lesnej. Stačí, ak navštívite miestnu matriku v Oravskej Lesnej alebo ktorýkoľvek
matričný úrad na Slovensku a uvedené doklady
vám budú vystavené na počkanie.
Anna Pojezdalová, matrikárka

Pribudnú nové knihy
a police do obecnej knižnice

September 2017
Natanael Igor Kobielus
Terezka Turoňová
Hana Michale
Matej Majdiš
Tobias Joščák
Klára Srogončíková
Aneta Nogová
Sofia Turoňová

Jubileum oslávili...
Júl 2017
70 rokov – Dominik Holubčík
75 rokov – Otakár Václav
95 rokov – Anton Dendis

Október 2017
Richard Dulovčík
Nina Kolenčíková

Od nás odišli

August 2017
70 rokov – Emília Holubčíková
– Kristína Vrábľová
75 rokov – Terézia Brišová
80 rokov – Milan Holubčík
– Jozefína Katrenčíková

Júl 2017
Anton Murín
Jolana Holubčíková
Štefan Kurek

55 r.
83 r.
51 r.

August 2017
Mária Srogončíková
Anna Šľachtová
Ivan Srogončík

86 r.
76 r.
42 r.

September 2017
70 rokov – Emília Brisudová
75 rokov – Ľudmila Floreková
80 rokov – Justína Holubčíková
– Mária Brišová
85 rokov – Irena Murínová

90 r.
88 r.

Október 2017
70 rokov – Jozef Krivulčík
– Margita Grofčíková

September 2017
Jozefína Laššáková
Karolína Murínová

Elektronizácia matrík

Anna Pojezdalová, matrikárka

Obecná knižnica v Oravskej Lesnej získala
finančnú podporu z Fondu na podporu umenia
v hodnote 1 500 € určenú na obnovu inventáru
knižnice a finančnú podporu v hodnote 1 000 €
určenú na akvizíciu knižného fondu. Získané finančné prostriedky budú použité predovšetkým
na obnovenie zastaralého inventáru a vytvorenie
čitateľských priestorov knižnice.
Z druhého projektu budú finančné prostriedky
použité hlavne na doplnenie encyklopédií, náučnej a povinnej literatúry pre stredné školy, histórie Oravy a beletrie pre deti a dospelých. Tento
rok bude knižnica obnovovať zastaralý fond spoločenských vied z toho dôvodu bude potrebné
dokúpiť knihy aj z oblasti práva, súdnictva, etiky,
psychológie a výchovy.
Helena Jakubová, kultúrna referentka

Praktické rady a návody
O
O
O
O
O
O

Škvrny od vody na nábytku odstránime roztokom oleja a soli.
Škvrny od ovocia na kuchynskej linke odstránime octom alebo citrónom.
Škvrny od soli opatrne pretierame olejom
a nakoniec vyutierame utierkou.
Ak sklenený riad umyjeme v teplej vode
s octom a soľou, bude sa krásne lesknúť.
Liatinové panvice čistíme len horúcou vodou
a potom pretrieme jedlým olejom.
Brúsené sklo a krištáľové lustre umývame
v teplom roztoku pracieho prášku a opláchneme ich slaným roztokom. Budú sa viac lesknúť.
Daniel Mazúch

Aj v Lesnej sa otepľuje ?
Ešte nie v tak dávnej minulosti bol
v obci problém dopestovať čo i len jablká.
O tom, že klíma sa
mení aj na Orave,
svedčí aj nezvyčajná
úroda v záhradkách
našich občanov.
Jednou raritou
v našich klimatických
podmienkach je dopestovanie hrozna. To
sa podarilo dopestovať
rodine Brisudovcov
na Jasenovskej, ktorí
si jednu odrodu zadovážili z Hontianských
Nemiec a druhú
z Kňažej.
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NOČNÝ BEH mal úspech
Prvýkrát v histórií Oravskej Lesnej sa v sobotu 26. augusta bežal
NOČNÝ BEH!
Bol to beh pre všetkých, nie len
pre bežcov. Trať merala len 6 km a
dalo sa ju prejsť aj rýchlou chôdzou.
Cez obec bežalo až 400 súťažiacich, z toho bolo viac ako 150 Lesňanov. 6 km trať zvládol každý, niektorí behom, iní striedali beh s rýchlou chôdzou.
Tí najrýchlejší z Oravskej Lesnej
boli:
MUŽI: 1. Adam Olbert, 2. Milan
Vrábeľ, 3. Mirec Ladňák
ŽENY: 1. Monika Hanuliaková,
2. Michaela Kolenčíková, 3. Terézia
Vrábľová.
Celkovo najlepší bežec (20 min.45
sec.) bol Jaroslav Belicaj zo Zákamenného.
V sobotu 15. júla sa v našej obci
tiež konal už 2. ročník Behu zdravia.
Celkovo najlepší bežec bol Jaroslav
Belicaj (Zákamenné).
Najlepší bežec z Or. Lesnej – Adam
Olbert
Najlepšia bežkyňa z Or. Lesnej –
Monika Hanuliaková
Anton Katrenčík

Starí rodičia deťom — Ako to bolo kedysi
Naši seniori zo Seniorklubu v Oravskej Lesnej, ktorí robia výchovné podujatia pre deti zo Základnej
školy, si dňa 25. 10. pripravili výuku spojenú
s ukážkami spracovania
ľanu a obilia. Cieľom tohto
podujatia bolo naučiť
a ukázať deťom takmer zabudnuté techniky spracovania ľanu, výroby masla
a mlátenia obilia.
Zdroj: web obce
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Lesňan v talianskej hokejovej lige — Igor Olbert
V 11-tich rokoch začínal s hokejom na štadióne v Oravskej Lesnej. Postupne prešiel cez Altis
Námestovo a Martin. Dnes ako 17-ročný hrá tretí rok v juniortíme ASIAGA – v jednom
z klubov najvyššej talianskej hokejovej ligy. O tom, čím všetkým treba prejsť a čo všetko treba
obetovať pre naplnenie športového cieľa, vám priblížime v rozhovore s Igorom, ktorý je
presvedčený o tom, že človek musí ísť za svojimi snami.
OAko to vlastne začalo? Kedy si si povedal:
„Chcem hrať hokej?“
Moje hokejové začiatky boli, keď som mal
11 rokov, čo je pomerne neskorý začiatok hokejistu, ale štadión v Lesnej mi dal naozajstnú chuť
pustiť sa do hokeja a predostrel mi sen, ktorý sa
postupne stáva mojím cieľom – byť profesionálnym hokejistom.
Tu mi nedá nespomenúť aj mojich vtedajších
prvých trénerov Roba Brňáka a Maťa Habláka,
ktorí majú tiež určitú zásluhu na tom, kde teraz
som.
O Čo nasledovalo po našom štadióne?
V 6.triede ZŠ sme sa s Tiborom Holubčíkom,
Jordánom a Benjamínom Hablákom rozhodli začať trénovať na Altise v Námestove, kde boli hokejové podmienky počas celého roka. Bolo to
náročnejšie s cestovaním, ale denne sa striedali
naši rodičia s odvozmi. V ústrety nám vtedy vyšla
O A čo štúdium?
aj škola, keďže sme mávali aj ranné tréningy.
Aj v tom sa sám musím prinútiť učiť. V TalianO A čo ti prišlo do cesty potom?
V 7. triede na jednom sústredení, tzv. kempe, sku popri troch tréningoch denne sa mi škola
som spolu so spoluhráčom z Altisu Nikolasom navštevovať nedá, ale v ústrety s individuálnym
Ferletjakom dostal ponuku od martinského tréne- štúdiom mi vyšla Hotelová akadémia v DK.
O Ako je to s dorozumievaním? Taliančinu
už ovládaš?
Zo začiatku som komunikoval po anglicky,
neskôr som chodieval na anglicko-talianske doučovanie. Dá sa povedať, že dnes sa už plynule
dohovorím po taliansky.
O Ako často chodievaš domov? Nechýba ti
rodina, domov?
Domov sa tak často nedostanem. Sezóna začína v septembri a končí sa koncom marca, začiatkom apríla. Vlani sme ešte 23. 12. večer hrali
zápas a dva dni cez sviatky som mohol byť doma.
Potom až v tom apríli trávim nejaký čas doma,
kde mám aj priestor na školu.
Máj, jún, júl máme letnú prípravu a v auguste
dovolenkujem – relaxujem doma.
Samozrejme, hoci som už zvyknutý žiť v Taliansku, mi chýba rodina a kamaráti, no o to viac
si potom cením čas strávený doma.
O Čo by si nám povedal o klube Asiaga?
Muži aj dorast hrajú najvyššiu taliansku hokejovú ligu. V tíme sme traja Slováci, hosťovali tu
ra – ísť hrať do Martina. Ponuku som prijal a už do napr. aj Švédi či Rusi. Jeden z trénerov je odcho8.ročníka som zároveň nastúpil na športovú školu vanec NHL. Z nášho klubu hral napr. za reprezentáciu Talianska na MS Scandela. Nedávno sa vráv Martine.
V tíme Martina si ma všimol tréner (rodák tili aj 2 hráči z NHL. Pred dvomi rokmi ako sme
z Dolného Kubína), ktorý pôsobil 7 rokov v Ta- sa 18-roční prebojovali do finále a skončili sme
liansku. Po nejakom čase, na jednom turnaji na 2. mieste. Tešíme sa z vysokej účasti divákov
v Prahe, videl moje zlepšenie a ponúkol mi hosťo- na hokejových zápasoch.
Zaujímavosťou tiež je, že každý zápas sa kavanie v talianskom ASIAGU (neďaleko Trenta)…
no a „skúška“ pokračuje od januára 2015 dodnes meruje a neskôr sa s trénerom analyzuje.
O Sú aj nejaké klubové bonusy?
? ...už tretiu sezónu.
Áno, máme zabezpečené ubytovanie, zdravotO Čo všetko obnášalo tvoje rozhodnutie:
nú starostlivosť, tiež klubové a športové obleče„Idem do Talianska“ ?
Veľa. Všetko sa zrazu zmenilo. V podstate od nie. K dispozícii máme aj fitnes a masáže.
O A čo vo voľnom čase? Máš vôbec nejaký?
14 do 15 rokov som sa o seba musel začať starať
Toho voľného času veľa nie je. Cez týždeň,
sám. Okrem hokejistu, som sa musel stať aj „kuchárom“, oprať si veci a postarať sa o všetky veci ako som spomínal, mávame trikrát denne tréning,
cez víkendy zápasy. Ak sa nám podarí, tak si
súvisiace s bytím.

nájdeme nejakú príležitostnú brigádu – aj v rámci
klubu – napr. s prípravou mládeže.
O Chcel by si niečo odkázať našim hokejovým juniorom?
Všetkým mladým odporúčam či už hokej, futbal, ping-pong alebo hocijaký iný šport, ktorý ich
baví – dôležité je mať vždy svoj CIEĽ.
V našich podmienkach to býva často náročné
pre rodičov, ale mali by pomáhať rozvíjať talenty
vo svojich deťoch. Verím, že talentov máme
v Lesnej dosť, a prajem im, aby ich v sebe objavili.
O Aký je vlastne tvoj cieľ?
Mojim cieľom je venovať sa hokeju profesionálne, teda hranie hokeja mať ako zamestnanie.
Po treťom roku v juniortíme ma už budú považovať za talianskeho hráča a uvidíme, čo život prinesie ďalej.

SPARTAN RACE
— v rámci trénovania ?

Nielen hokejom žije Igor. V rámci kondičky a osobnostného rozvoja sa 15. júla
spolu s kamarátom zúčastnil na celosvetovom preteku Spartan Race, ktorý sa konal
vo Valčianskej doline. Tento náročný
42 km dlhý pretek s viac ako 60 prekážkami typu – brodenie sa cez rieku alebo blato,
plazenie sa, šplhanie či preskakovanie cez
rôzne konštrukcie, nosenie vriec a podobne, absolvovalo viac ako 1500 účastníkov
z 19 krajín sveta. Do cieľa z nich však dobehlo len 950. Igorovi sa s celkovým časom
10 hodín 50 minút podarilo obsadiť 404.
miesto, ktorému sa sám teší. So svojim kamarátom z Dolného Kubína boli ako
17-roční jedni z najmladších účastníkov.
Redakcia LN
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Cyklistika je pre neho koníčkom a zároveň relaxom — Marek Briš
Absolvoval cyklomaratóny európskeho významu MME (marathon dal aj tak zabrať „cesťákom“ :-) Preman europe) v talianskych Alpách či v Českej republike v Lužických tek bol dobre organizovaný a určite
horách a na Šumave, ako aj pretek Orava - Kysuce cez kopec. Okrem sa ho zúčastním aj o rok.
toho sa rád otužuje v rieke, chodí po horách a do cyklistiky zapája už aj O Aké ciele máš ešte v cyklistike?
svoje dve malé dcéry. Na viac otázok nám odpovedal Marek, ktorý – Moje ciele? No tie by boli veľké,
relaxačne trénuje a zbiera sily na novú cyklosezónu 2018 aj teraz ako to býva pri každom športe, ale
ak je zdravie a budú aj nejaké finanv tomto jesennom sychravom počasí.
cie a hlavne u mňa podpora rodiny,
O Kedy a ako si sa začal aktívne
tak v tej cyklistike budem rád pokravenovať bicyklu?
čovať aj naďalej a lámať rekordy aj
– Aktívne ma to chytilo asi v roku
v ďalšej sezóne 2018. A popri tom
2016, keď som si povedal, že chcem
stále viesť a ťahať moje malé baby
skúsiť a zažiť atmosféru preteku tak,
v bicyklovaní.
ako to vidieť v telke. A začal som pre
OOdkaz a povzbudenie pre cykloto niečo robiť. Ako prvé bolo treba si
lesňanov?
zadovážiť dobrý bicykel, tiež dres, a
– Venovať sa športu, nech už je akýto najťažšie - nájsť niekoho na spokoľvek, a tým ťahať deti a mládež
ločné tréningy. Podarilo sa mi k tomu
von do prírody, aby boli sami aktívnájsť bratranca Juraja Vrábľa, ktorý
ni a takto aj cele rodiny, ako som to
má už nejaké skúsenosti s cyklistividel napríklad v zahraničí na det- sia či podmienok. Išli, ale s podpokou a tiež aj servisom bicykla. A v
Redakcia LN
ských maratónoch za každého poča- rou rodiča.
tom roku som vymenil 5 rôznych
bicyklov, kým som si našiel ten
Cyklopretek KYSUCE—ORAVA cez kopec 2017
správny pre mňa.
O Stáva sa, že ľudia si kúpia bicykel a chcú sa venovať cyklistike,
ale nadšenie po čase vyhasne. Čo sme sa tam sami dvaja s bratrancom
je podľa teba hnacou silou vydr- Jurajom. Chceli sme zažiť niečo
nové, kde by sme sa mohli porovnať
žať?
s pretekármi z iných krajín sveta, čo
sa nám tam aj podarilo. V Alpách
sme si zajazdili s cyklistami z Talianska, Nemecka, Francúzska,
Ruska, USA či Eqadoru alebo Austrálie. Bol som hrdý na to, ísť tento
pretek s tabuľkou SVK Oravská Lesná.
OAko by si hodnotil pretek Orava
V sobotu 19. augusta sa už dru- súťaž vo varení kotlíkového gulášu.
– Kysuce cez kopec, ktorého si sa hýkrát uskutočnil cyklistický pretek, Našu obec v nej reprezentovali tri
tiež zúčastnil?
ktorý má symbolicky spájať naše re- tímy, pričom naši seniori sa umiest– Tento pretek bol v podstate pre gióny. Zúčastnilo sa ho viac ako 50 nili na krásnom druhom mieste,
cestné bicykle, ale ja som ho prešiel pretekárov, z ktorých najstarší mal k čomu im gratulujeme!
na horskom MTB bicykli, kde som 72 rokov. Sprievodnou akciou bola
Jozef Rošťák
– U mňa hnacou silou je udržiavať si
zdravie, mať pohyb a hlavne motivo- Hokejová sezóna sa začala s novými mantinelmi
vať deti k športu Myslím si, že keď
deti vidia svojich rodičov, že sa veI keď zima vonku nedala ešte celnujú športu, chcú ich napodobňovať
a sami skúšajú kopírovať to, čo vidia kom o sebe vedieť, na našom zimu rodičov. A takto podľa mňa šport nom štadióne sa už zimná sezóna
utužuje aj rodinné vzťahy. A je to začala. Oficiálne zahájenie sa konaskvelý pocit, keď ja alebo moje baby lo v nedeľu 5.11.2017 prvým verejstoja na štarte a sme tam ako rodina - ným korčuľovaním, na ktoré bol, ako
každoročne, vstup zdarma. Korčucítiť silnú podporu a nadšenie.
liarska verejnosť a hokejoví priazO Kedy si sa prvýkrát prihlásil na
nivci majú možnosť vidieť podstatnú
pretek?
– Prvý maratón, ktorý som absolvo- zmenu, ktorá vdýchla vnútornému
val, bol na Orave v DK, kde sa mi pohľadu iný, krajší vzhľad.
Boli vymenené a osadené nové
podarilo zdolať prvých 50 maratónskych km, čo ma ďalej naštartovalo mantinely s peknými priehľadnými
na ďalšie maratóny. Môžem spome- sklami, ktoré nahradili doterajšie siePrvý majstrovský hokejový zá- o 18.30 alebo 20.30 hod. TJ vás
núť napr. Stupavu, Súľov či Odry v te. Zmenilo to celkový imidž vnútra
CZ a takto som postupne zvyšoval štadióna, zvýši sa tým aj kvalita sle- pas odohrá naše „A“ mužstvo v ne- všetkých srdečne pozýva na všetky
maratónske kilometre až na vytrva- dovania zápasov a bezpečnosť divá- deľu 12.11.2017 so začiatkom akcie na našom zimnom štadióne
kov v hľadisku. Stálo to veľmi veľa o 15.30 hod. proti Pucovu. Do súťa- a praje vám veľa športových zážitlostný pretek Spišských 333 km.
Ktorý v poradí bol pretek v talian- úsilia, aby sa to dostalo do súčasné- že je zapojené aj naše „B“ mužstvo kov. V prípade záujmu, sledujte
ho stavu. Bolo treba odpracovať veľa v rámci Oravskej hokejovej súťaže, stránku TJ Orles, kde sa dozviete
sku a s kým si tam išiel?
– Presne neviem, možno 17. mara- brigádnických hodín, aby sa stihol skupiny B. Svoje zápasy budú odo- všetko o aktivitách na zimnom štahrávať každú sobotu so začiatkom dióne.
tón, čo som absolvoval. Prihlásili začiatok zimnej sezóny.
František Dulovec
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