číslo:

2/2018

ročník: X.

štvrťročné periodikum

Trochu o živote a výchove...
Celý svet je popretkávaný cestami, ktoré
spájajú ľudí i národy, umožňujú vzájomnú
komunikáciu a tiež objavovať Boha v stvorenstve. Tak je to v oblasti materiálneho
i duchovného života. Kresťanstvo tiež ponúka cestu i smer ako prežiť život čo najplodnejšie a užitočne. Druhý vatikánsky
koncil o výchove
hovorí:
„Keďže rodičia
dali deťom život, viaže ich
veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu... Deti sa
majú už od útleho veku učiť
byť vnímavými voči Bohu, ctiť siho a milovať jeho aj blížneho súhlasne s vierou, ktorú krstom prijali.“ (Deklarácia o kresťanskej výchove č. 3)
Rodičia sú prvými ukazovateľmi smeru
výchovy i rozvoja charakteru pre svoje deti.
Dieťa potrebuje pre svoj život vzor otca
i mamy, teda muža a ženy. Pre správny
život sú potrebné nielen múdre slová, ale
aj príkladný život rodičov v rodine. Cesta
kresťana je osobný vzťah človeka k Bohu
i k životu. Tu je veľmi dôležité, aby sa
rodičia vedeli vážne a zodpovedne postaviť za to, aby dieťa dostavalo náuku v súlade s tými normami, ktoré podporujú správny a kresťansky rozvoj charakteru i prístupu k životu. Treba mat na pamäti Ježišove
slová: „Veď čo osoží človekovi keby aj celý
svet získal, ale svojej duši by uškodil? Alebo čo dá človek v zámenu za svoju dušu?“
(Mt 16,26) Keďže rodičia majú výsostné
právo na výchovu svojich detí, sú za to
zodpovední pred Bohom i pred ľuďmi či
životom. Ak túto skutočnosť neberú vážne,
nie sú rodičmi iba akýmisi „dodávateľmi“
nových ľudských bytostí. Kresťanský život
nemožno žiť len tak polovičato, ľahostajne,
ale v plnom rozsahu celého života. Tu nie
je na prvom mieste mať niečo, ale byť niekým, teda nie materiálne vlastníctvo, ale
vnútorne bohatstvo dáva plnú a správnu
hodnotu životu. Nebojme sa kresťanského
spôsobu života! To nie je prelud, to je pravda a správnosť! Veď Kristus o sebe povedal: „Ja som Cesta i Pravda i Život.“
(Jn 14,6) Nikto iný to po Kristovi nezopakoval a ani nezopakuje.
Anton Oparty
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10. ročník Lesnianskych novín
Už desiaty rok vám Lesnianske noviny prinášajú informácie z našej obce i regiónu. Dôvodom
vzniku novín bolo informovanie našich obyvateľov
o dianí v obci či blízkom okolí. Prvé noviny
v tlačenej podobe ste vo svojich schránkach našli
v máji roku 2009. Počas desiatich rokov sme sa vás
snažili informovať o spoločenskom, kultúrnom, duchovnom či športovom dianí v obci. Uverejnili sme
niekoľko desiatok vašich námetov či článkov, cestovateľských zážitkov, gratulácií k životným jubileám, inzerátov. Priblížili sme vám niekoľko na
prvý pohľad nenápadných osobností z našej dedinky, ktoré vás mohli zaujať svojou činnosťou, prácou, charizmou či nejakým talentom. Priniesli sme
informácie zo spoločenských podujatí z obce,
o novonarodených Lesňanoch, ale aj o tých, ktorí
od nás už odišli. Z pohľadu práce redakčnej rady
môžeme konštatovať, že naša obec má veľmi veľa
zaujímavých spoločenských oblastí života, zaujímavých osobností a tiež veľký potenciál na ďalší
svoj rozvoj vo všetkých oblastiach. Tento sa vám
budeme usilovať aj naďalej odkrývať aj prostredníctvom práve vašich námetov.
V redakčnej rade sa počas desaťročia vystriedalo veľa šikovných ľudí, za čo im patrí veľké poďakovanie, spomenúc, že svoju novinársku prácu robia
všetci bezodplatne. Rovnako by sme sa v mene
všetkých čitateľov chceli poďakovať všetkým prispievateľom článkov v pravidelných rubrikách
a taktiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľajú na obsahu, pestrosti a vydávaní našichvašich novín. Osobitné poďakovanie patrí rovnako
F-štúdiu Teťák za grafickú úpravu, sadzbu a tlač.
ĎAKUJEME!
Členovia redakčnej rady počas desaťročia:
Daniel Mazúch, Jozef Rošťák, Stanislav Novosad, Ivan Srogončík(+), Albín Viater, Monika
Vrábľová, Mária Brišová, Viera Mazúrová, Darina
Chudobová, Anna Pojezdalová, Veronika Kvako-

vá, Lucia Brišová, Anton Katrenčík, Zuzana Brňáková. Rovnako pomáhali: žiaci novinárskeho
krúžku ZŠ pod vedením Zuzky Brňákovej.
Podobne ako tlačené noviny, od roku 2010 fungujú internetové noviny na sociálnej sieti Facebook, kde sa snažíme prinášať aktuálne informácie
o udalostiach v obci. Za desať rokov pôsobnosti sa
v obci udiali rôzne udalosti. Možno sme vždy nezachytili všetko, čo by každého zaujalo, možno boli
veci, ktoré niekoho nezaujali. Preto by sme radi
privítali vaše pozitívne či aj negatívne postrehy,
ktoré sa budeme snažiť zapracovať do ďalšieho konceptu našich-vašich novín. ĎAKUJEME ZA VÁŠ
NÁZOR – AJ VY TVORÍTE LESNIANSKE NOVINY.
Redakčná rada

Nová telocvičňa sa už predstavila žiakom
60-ročný zámer výstavby telocvične prepojenej so základnou školou sa stal napokon realitou. Prvá projektová dokumentácia takejto výstavby bola v roku 1957,
medzitým bolo vypracovaných niekoľko projektov, no žiaden sa nepodaril zrealizovať. Doterajšia
telocvičňa v kultúrnom
dome prerobená z kinosály slúžila žiakom 14 rokov. Prechádzanie žiakov
(Pokračovanie na 4. str.)

Očami ľudí — pýtame sa starostu
Tentokrát sme príhovor starostu trochu obrátili. Položili sme mu
niekoľko otázok, s ktorými sa na
nás obracajú Lesňania.
1.) Veľa ľudí si už všimlo výstavbu
novej telocvične. Zaujíma ich, koľko peňazí stála nová telocvičňa, či
je dostatočne veľká a či sa bude
môcť využívať aj pre verejnosť?
Áno, výstavba telocvične je úspešne za nami. Celá stavba bola realizovaná v náročných klimatických
podmienkach a
preto som veľmi rád, že sa výsledok podaril.
Čo sa týka ekonomickej stránky výstavby, rád
by som uviedol
podrobnejšie
informácie o
spôsobe a výške financovania celej výstavby. Na
začiatku celej myšlienky bolo pracovné stretnutie s poslancami OZ,
kde som ich informoval o možnosti
získať finančnú dotáciu maximálne
vo výške 200 000 EUR na výstavbu
novej telocvične. Poslancov OZ táto
myšlienka oslovila a podali sme žiadosť o dotáciu kde sme sa spomedzi
všetkých žiadateľov z celého Slovenska umiestnili v prvej tridsiatke žiadateľov /z celkového počtu asi 1300
žiadateľov/ a získali sme najvyššiu
dotáciu v Žilinskom kraji a to 165 000
EUR. Následne sa tento projekt rozhodol podporiť sumou 10 000 EUR
miestny urbariát. Po konzultácii návrhu stavby pred spracovaním celej
projektovej dokumentácie bola zo
strany školy požiadavka realizovať
súčasne s výstavbou telocvične i prístavbu šatní a učební pre potreby ZŠ.
Na tento účel bolo z rozpočtu ZŠ
vyčlenených celkovo 80 000 EUR. Po
vzájomnej dohode s pánom riaditeľom školy bolo z rozpočtu školy zafinancované aj vybavenie telocvične
za takmer 30 000 EUR. Celkové náklady na výstavbu telocvične predstavovali sumu zaokrúhlene 915 000
EUR s DPH aj s vybavením telocvične (165 000 EUR dotácia MŠ SR,
10 000 EUR urbariát Oravská Lesná, 110 000 EUR ZŠ s MŠ Oravská
Lesná a 630 000 EUR Obec Oravská
Lesná/.
Veľkosť telocvične bola už pri projektovaní stavby konzultovaná tak zo
ZŠ ako aj odborníkmi v stavebnej
oblasti. Išlo o kompromisné riešenie,
kde sme chceli postaviť čo najväčšiu
telocvičňu s tým, že sme si uvedomovali naše finančné limity a tiež aj to,
že prevádzka veľkých športových hál
je neprimerane finančne náročné.
Veľkosť celej telocvične je 40x20 m.
Samotná prístavba má z toho rozmeLN 2/2018
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ry 20x10 m. Svetlá výška telocvične
je 6 m. Pri reálnej návšteve telocvične človek zistí, že nám tento rozmer
úplne postačuje a v priestoroch telocvične budú môcť plnohodnotne cvičiť dve školácke triedy súčasne. Čo
sa týka možností prenájmu telocvične na poslednom zasadnutí OZ sme
sa predbežne s poslancami zhodli na
tom, že prenájom bude možný v prípade, že nebude využívaná pre potreby ZŠ a to za cenu 12,- EUR/hod. na
celú plochu telocvične.
2.) Od júna by sa mala začať komplexná rekonštrukcia materskej
škôlky. Čo všetko zahŕňa táto rekonštrukcia a koľko peňazí nás to
bude stáť?
V tomto prípade osobne hovorím
o veľkom úspechu, pretože na komplexnú opravu budovy Materskej
školy sa nám podarilo získať finančnú dotáciu vo výške takmer
1 000 000 EUR. Ide o dva rôzne zdroje financovania a to z Ministerstva
životného prostredia a Ministerstva
pôdohospodárstva. Priznám sa, že pri
podávaní žiadostí o dotáciu mi málokto veril, že sa to môže raz podariť,
no vďaka Bohu sa nám to podarilo.
Ako som už spomenul celá rekonštrukcia sa delí na dve fázy: vnútorná rekonštrukcia a dostavba nových
priestorov a druhá fáza je komplexná rekonštrukcia vonkajších častí.
V prvej fáze teda fáze vnútornej
rekonštrukcie išlo o projekt zameraný na rozšírenie kapacity našej materskej škôlky. V tomto smere EÚ podporila dokončenie nadstavby (podkrovných priestorov, ktoré vznikli ako
nadstavba nad rovnou strechou),
komplexnú rekonštrukciu a vybavenie kuchyne a jedálne, práčovne, vybudovanie nového vstupu zo strany
od zimného štadióna, úprava priestorov pre imobilných, prepojenie oboch
častí budovy novou prepájacou chodbou, rekonštrukcia elektrických rozvodov a osadenie nových svietidiel,
kúrenie, vybudovanie nového vonkajšieho skladu detských hračiek, vybudovanie nového vonkajšieho WC
a oprava dotknutých priestorov. Na
základe týchto stavebných úprav
dôjde v spomínanej podkrovnej časti
k vytvoreniu troch nových tried a celková kapacita miest v našej materskej škole bude 150 detí. Európska
únia v tomto programovom období
v podstate už nemala záujem podporovať rekonštrukciu materských
škôlok, rozhodla sa podporiť len nevyhnutné stavebné úpravy a opravy,
ktoré priamo súvisia s rozširovaním
kapacity na umiestnenie detí do MŠ
v prípade Oravskej Lesnej o 40 nových miest. Na základe týchto
prísnych pravidiel zo strany EÚ sa
stalo, že táto rekonštrukcia sa ne-

mohla dotknúť opráv existujúcich
častí MŠ, preto sme sa na poslednom
zasadnutí OZ rozhodli, že pri „jednom neporiadku“ chceme dofinancovať rekonštrukciu úplne všetkých
priestorov (aj tri existujúce WC, štyri
existujúce triedy, skladové priestory
a priestory pre personál škôlky, rekonštrukciu elektrických rozvodov
v existujúcich triedach a podobne).
V druhej fáze ide v podstate
o zníženie tepelných strát budovy
a zlepšenie jej statiky, ktorá je momentálne pre podmáčané a oslabené
základy nevyhovujúca. Vrámci tohto
projektu bude realizované kompletné zateplenie budovy, kompletná výmena okien a dverí budovy, odizolovanie, odvodnenie a zosilnenie základov okolo celej budovy, kompletná výmena strechy vrátane latovania
a oplechovania a jej izolácia tepelnou izoláciou, výmena svietidiel, regulácia kúrenia po zateplení a iné
drobné stavebné práce. Týmito opatreniami sa dosiahne stav, kedy táto
budova bude po stránke energetickej
efektívnosti na úrovni moderných
budov.
3.) Obec pod materskou škôlkou
platí za prenájom pozemku, ľudí
zaujíma prečo? Koľko vlastne platíme za prenájom?
Pri tejto otázke sa priznám s jednou vecou. Keď som sa pred asi desiatimi rokmi dozvedel, že k vysporiadaniu pozemkov pod budovou materskej školy a budovou základnej
školy v našej obci za niekoľko rokov
vôbec nedošlo, bol som prekvapený.
Žil som totiž v presvedčení, že neexistuje iná alternatíva, ako tá, že tieto pozemky patria obci. Opak je však
pravdou a to aj v mnohých obciach
na Slovensku. Či už ide o ľudskú chybu, či o inú príčinu, stav je i k dnešnému dňu rovnaký a žiaľ sa to dotýka
i nás. Jednou z podmienok, na základe ktorej by sme boli z procesu posudzovania našej žiadosti o poskytnutie dotácie z fondov EÚ jednoznačne
vylúčení (nezískali by sme financie
na opravu škôlky) bolo mať aspoň
nejaký vzťah k pozemku, na ktorom
je umiestnená budova materskej školy. Ja osobne som preto na zasadnutí
OZ predniesol tento problém s tým,
že stojíme pred veľmi ťažkým rozhodnutím, keďže ani jedno rozhodnutie
nie je príjemné, najmä čo sa týka
peňazí. Jedno rozhodnutie bolo také,
že by sme nájom pozemkov neschválili a tým by sme nemohli získať financie na rekonštrukciu materskej
škôlky, alebo tá druhá, schváliť nájomnú zmluvu na nájom pozemkov
a bojovať o peniaze na opravu škôlky. Vďaka Bohu sa nám zápas o peniaze podaril a my dnes môžeme
s radosťou konštatovať, že aj vďaka

tomuto rozhodnutiu (opakujem nie
jednoduchému a príjemnému), dnes
už začala rekonštrukcia materskej
škôlky, ktorú sme už roky veľmi potrebovali. Vo finančnom vyjadrení sa
za tento prenájom platí spoločnosti
VGinvestičná, s.r.o. nájomné vo výške 696,50 EUR za štvrťrok, čo predstavuje sumu 2786 EUR ročne. V súčasnosti chceme pristúpiť k rokovaniu o odkúpení týchto pozemkov, verím, že spoločne nájdeme riešenie
tejto pre obec náročnej situácie
a problémy s pozemkami úspešne vyriešime.
4.) A ako je to vlastne s pozemkami
pod základnou školou, tie sú už
vysporiadané?
Pozemky pod budovou základnej
školy zdieľajú podobný osud ako tie
pod budovou materskej škôlky. Hlavný kontrolór obce, riaditeľ školy
a ďalší prechádzali archívne záznamy v Dolnom Kubíne a tiež aj v Bytči. Dožadovali sme sa informácií aj
v archíve v Bratislave. Žiaľ, žiadny
dokument, doklad či niečo podobné,
na ktorom by sa jednoznačne uvádzalo, že peniaze za pozemky pod
budovami ZŠ a MŠ boli kúpené obcou Oravská Lesná sa v archívoch
nenašiel. Našli sa doklady, ktoré jednoznačne uvádzajú, že boli začaté
procesy vyvlastnenia pozemkov, no
doklad o ukončení procesu vyvlastnenia chýba. V tejto ťažkej situácii
sme spoločne s poslancami OZ po
niekoľkých sedeniach s vlastníkmi
pozemkov pod budovou ZŠ dospeli
k dohode, že odkúpime podiel v pozemkoch pod budovou ZŠ od dvoch
známych vlastníkov a dospeli sme konečne pod 60-tich rokoch do stavu,
že obec tieto pozemky vlastní a patria obci Oravská Lesná s tým, že za
neznámych vlastníkov vystupuje SPF.
Na základe našej žiadosti je možné
v tomto štádiu žiadať o peniaze
z prostriedkov Európskej únie, čo sme
predtým nemohli. Týmto sme sa reálne pripravili o možnosť získať dotáciu na vytvorenie nových a zariadenie existujúcich odborných učební pre
žiakov našej základnej školy. A to
bola veľká škoda.
5.) Ako to vyzerá s rozširovaním
verejného osvetlenia? Plánuje sa
aj v tomto smere niečo nové?
Rekonštrukcia verejného osvetlenia je jedna z tém, ktorou sa ja osobne zaoberám veľmi často. Skúšam zistiť všetky dostupné informácie o tom,
či sa nepripravuje nejaká výzva na
získanie dotácie na jeho rozširovanie. Nezávisle od týchto krokov chceme pristúpiť k už naznačovanému rozširovaniu verejného osvetlenia okolo
hlavnej cesty smerom na Jasenovskú
od odbočky ku družstvu pri Turoňovi.
Táto rekonštrukcia zahŕňa prakticky

všetko, nové káble zemného vedenia,
stĺpy, úsporné LED svetlá. Jednou
z komplikácii je to, že ju musíme vykonávať súčasne s budovaním nového chodníka v smere na Jasenovskú.
Následne by sme chceli pokračovať
v postupnom osvetľovaní bočných
ulíc. Celkovo je v našej obci potrebné osadiť ešte približne 100ks nových svietidiel.
6.) Témou, ktorá rezonuje v obci,
je bezpečnosť chodcov. Chýbajúce
chodníky pri čoraz väčšej premávke áut v našej obci by mali byť
prioritou. Čo sa ide robiť v tejto
oblasti?
Áno, premávka cez našu obec je
veľmi veľká. Áut akoby stále pribúda
a s tým pribúda i nedisciplinovaných
vodičov, ktorí nedodržiavajú dopravné predpisy a jazdia nebezpečne rýchlo. Citlivou lokalitou je stále Pribišská a Jasenovská. Výnimku však netvorí ani centrum a jeho blízke okolie. Preto sme sa rozhodli, že medzi
priority bude patriť budovanie bezpečných chodníkov na Pribišskej, kde
sa začali práce súbežne s prácami
na obnove zlého stavu vozovky.
V súčasnosti čakáme na odstránenie
vád diela zo strany zhotoviteľa a následne by sme hneď chceli pokračovať prácami na dokončení chodníka.
Nezávisle od tohto začnú práce aj na
budovaní chodníka od odbočky na
družstvo v smere na Jasenovskú. Ako
som už spomínal súbežne s jeho výstavbou bude prebiehať i budovanie
nového verejného osvetlenia. V centre obce je pri stále sa zvyšujúcom
počte aút prioritou zvýšiť bezpečnosť
našich občanov, najmä detí. Preto
sme sa rozhodli, že zrekonštruujeme
chodník pred kostolom a vybudujeme
bezpečný priechod pre chodcov, ktorý bude zároveň slúžiť i ako pevná
prekážka na ceste, ktorá donúti vodičov spomaliť a vybočiť mierne zo svojho jazdného pruhu. Rovnako sa takýto priechod vybuduje i pri zdravotnom stredisku. Týmito opatreniami
bude zabezpečená bezpečnosť našich
občanov v centre obce a rekonštrukciou týchto chodníkov sa zároveň zabezpečí i riadne odvodnenie cesty
a najmä školského dvora.
7.) Prečo sa ešte nezačalo s výstavbou kanalizácie?
Ohľadom výstavby kanalizácie
v našej obci prebehlo verejnosťou
mnoho rôznych informácií. Ide o nekonečný počet náročných rokovaní
a obhajovania tohto projektu za jediným účelom – konečne ju postaviť.
Skutočne stojíme pred cieľom, no pre
mediálne známe okolnosti, ktoré na
Slovensku sú, je tento proces neuveriteľne zdĺhavý.
Pokúsil by som sa preto túto tému
zhrnúť aspoň tak heslovito. Obec
Oravská Lesná má platnú a účinnú
zmluvu o poskytnutí NFP na výstavbu kanalizácie za celkovú sumu

takmer 8 800 000 EUR. Keďže ministerstvo životného prostredia na základe nesprávneho posúdenia veci
samotnej blokuje „dobrovoľné“ vyplatenie týchto finančných prostriedkov (rovnako je to i pri ďalších 22
obciach a mestách na Slovensku), boli
sme ako obec nútení podať žalobu na
ministerstvo životného prostredia,
ktorou žiadame, aby nám boli tieto
finančné prostriedky vyplatené a upozorňujeme na tento nezákonný stav.
Podľa posúdenia nášho právneho
nároku z viacerých strán si dovolím
tvrdiť, že v súdnom spore budeme
úspešní a kanalizáciu stavať začneme. Všetci však dobre vieme, že súdom to na Slovensku z kapacitných
dôvodov trvá dlhšie, akoby sme chceli. Osobne však verím, že spravodlivosť zvíťazí!
8.) A napokon prejdeme ešte k jednej veci, ktorá v obci prebieha
takmer 17 rokov a je akoby bez
konca. Ide o ROEP. Prečo to tak
dlho trvá? Dá sa už konečne hovoriť o čoskorom ukončení?
Proces vytvárania Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
v Oravskej Lesnej pripomína na prvý
pohľad úspešný film „Nekonečný príbeh“. Je to trošku nadľahčená poznámka no osobne sa priznám, že iný
komentár od našich občanov asi už
ani čakať nemôžeme. Keď som nastúpil do funkcie starostu obce vedel
som, že treba konať a vytvoriť systém
práce tak, aby tento „nekonečný príbeh“ skončil. Neexistuje spôsob, aby
po ukončení ROEP boli všetci spokojní, no snaha z našej strany je veľká. Začali sme intenzívne spolupracovať s Okresným úradom v Námestove, odbor pozemkový a lesný na
tom, aby sa tento proces v dohľadnej
dobe ukončil. Problematických lokalít je a bolo niekoľko. Ako členovia
komisie ROEP v Oravskej Lesnej sme
sa však zhodli na tom, že je lepšie
ukončiť a zapísať do katastra nehnuteľností väčšinu rozhodnutí, ktoré už
sú vydané. So zápisom do katastra
nehnuteľností však musia čakať na
ukončenie celého ROEP. Pri preberaní agendy po mojom nástupe do
funkcie sme zistili, že takýchto prípadov by bolo veľmi veľa a preto sme
začali intenzívne spracovávať všetky
návrhy, najmä tie, o ktorých za niekoľko rokov vôbec nebolo konané.
Zároveň sme narazili aj na rozhodnutia, ktoré neboli vydané správnym
postupom alebo obsahovali chyby,
ktoré bolo rovnako potrebné opraviť.
Na okresnom úrade sa vydávaniu rozhodnutí o nadobudnutí vlastníckeho
práva vydržaním (známejšie len ako
rozhodnutie) venovala a venuje len
jedna pracovníčka. Ministerstvo vnútra totiž dodnes nevyhodnotilo potrebu vytvorenia nového pracovného
miesta ako reálnu, žiaľ rozhodovali
len od stola. Na základe dobrej spolupráce s pani prednostkou okresné-

ho úradu sa nám podarilo udržať aspoň stav, že sme nestratili zabehnutého a pomerov znalého človeka, ktorému sme začali, podľa našich možností, pomáhať pri jeho náročnej práci na okresnom úrade. Postupne sme
dospeli do štádia, že sa systém zabehol, prebehlo niekoľko desiatok stretnutí s jednotlivými podielnikmi za
účelom ich vzájomnej dohody a dnes
s radosťou možno povedať, že sme
z najhoršieho vonku.
Celý proces vytvorenia a zápisu
ROEP bude nakoniec ukončený postupne. Momentálne čakáme na spracovanie podkladov zo strany spracovateľa pán Ing. Brandysa, ktorý predpokladá termín odovzdania jeho časti práce na september tohto roku.
Následne vydá Okresný úrad Námestovo, odbor pozemkový a lesný rozhodnutie o ukončení procesu ROEP
v našej obci. Po vydaní tohto rozhodnutia naša obec definitívne postúpi
resp. odovzdá všetky spisy týkajúce
sa ROEP na okresný úrad, kde túto
dokumentáciu skontrolujú a odovzdajú ju na zápis na katastrálny odbor.
Tento bude vykonávať zápis jednotlivých rozhodnutí takým spôsobom, že
najprv na svoj interný server nahrá
všetky novovznikajúce listy vlastníctva a následne ich naraz všetky preklopí do verejnej časti katastra a teda
inými slovami s v tomto momente
všetci Tí, ktorí majú ku septembru
tohto roka vydané právoplatné rozhodnutia vrámci ROEP stanú oficiálne vlastníkmi a to naraz bez rozdielu.
Príklad: dňa 20.03.2001 si pán
Jozef Mrkvička navrhol vrámci procesu vytvárania ROEP vydržať vlastnícke právo k pozemku parcely registra E-KN 12345/123456 v podiele
1/1. Okresný úrad v Námestove, odbor pozemkový a lesný na základe
dokumentácie prerokovanej na zasadnutí komisie ROEP vydal dňa
01.10.2009 rozhodnutie, ktorým priznal vlastnícke právo vydržaním
k parcele katastra E-KN 12345/
123456 v podiele 1/1 pánovi Jozefovi Mrkvičkovi. Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť
dňa
20.10.2009. Do dnešného dňa má
teda pán Mrkvička právoplatné rozhodnutie avšak oficiálne vlastníkom
tohto pozemku nie je dovtedy, kým
nebude toto rozhodnutie zapísané do
katastra nehnuteľností. Teda po ukončení ROEP a odovzdaní dokumentácie na okresný úrad bude jeho rozhodnutie zapísané katastrom nehnuteľností spolu s s ostatnými rozhodnutiami napr. dňa 02.02.2019. Teda
až po takmer 19-tich rokoch sa pán
Jozef Mrkvička stane oficiálne vlastníkom parcely, ktorá sa zápisom stane parcelou C-KN 12345-123456
v podiele 1/1.
Samozrejme, ako som už spomínal, okresný úrad nedokáže k tomuto
momentu vydať úplne všetky rozhodnutia napriek tomu, že mu odovzdá-

me od nás z obce všetky podklady.
Ide o nedostatok pracovných síl
a preto sa tieto rozhodnutia budú
vydávať v podstate postupne tak, že
ihneď po ich vydaní a nadobudnutí
právoplatnosti budú tieto rozhodnutia postúpené z pozemkového a lesného odboru na zápis do katastra
nehnuteľností.
Príklad: dňa 20.03.2001 si pán
Jozef Mrkvička navrhol vrámci procesu vytvárania ROEP vydržať vlastnícke právo k pozemku parcely registra E-KN 12345/123456 v podiele
1/1. Okresný úrad v Námestove, odbor pozemkový a lesný na základe
dokumentácie prerokovanej na zasadnutí komisie ROEP nestihol do
oficiálneho ukončenia procesu ROEP
v Oravskej Lesnej vydať právoplatné
rozhodnutie, ktorým by priznal vlastnícke právo k parcele katastra E-KN
12345/123456 v podiele 1/1 pánovi
Jozefovi Mrkvičkovi. Do dnešného
dňa teda pán Mrkvička nemá vydané
právoplatné rozhodnutie. Oficiálne
sa teda vlastníkom stane vtedy, keď
mu po ukončení procesu ROEP
v Oravskej Lesnej pozemkový a lesný
odbor vydá rozhodnutie (hoci ostatní
už budú mať zapísané LV) a toto rozhodnutie ihneď po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia zapíše do
katastra nehnuteľností. To pre pána
Mrkvičku znamená, že si na vydanie
LV na jeho parcelu bude musieť ešte
chvíľu počkať, toto ale nedokážeme
ovplyvniť a týka sa to zväčša komplikovaných situácií, ktoré sa nedajú
ani rýchlo vyriešiť.
9.) Aké investičné aktivity v obci
súčasne prebiehajú a aké nás ešte
v blízkej budúcnosti čakajú?
Prakticky hneď po ukončení výstavby novej telocvične sme plynule
začali rekonštrukciu existujúcej hasičskej zbrojnice nášho Dobrovoľného hasičského zboru obce. Táto rekonštrukcia prebieha vďaka finančnej podpore zo strany ministerstva
vnútra vo výške 30 000 EUR a prispeje výraznou mierou k vytvoreniu modernej hasičskej zbrojnice v našej
obci. Rekonštrukciou prechádzajú tak
priestory zasadačky či šatní, vytvorí
sa nový prechod do garáže. Garáž
dostane novú podlahu a celkovú opravu základových pásov, vyspravia sa
omietky, dôjde k prekládke kúrenia,
úplnej obnove elektrických rozvodov,
umiestnia sa nové skrinky, svietidlá
a iné.
Ako ďalšiu veľmi pozitívnu správu sme zaregistrovali schválenie dlho
očakávaného projektu „Podpora
predchádzania vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná“ zameraného na nákup kompostérov v našej
obci, ktoré budú umiestnené v každej
domácnosti v našej obci. Pôjde
o 1050 l kompostéry vysokej kvality,
ktoré budú môcť naši občania užívať
bezodplatne a po piatich rokoch sa
stanú ich vlastníctvom. Na tento proLN 2/2018
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jekt sme z prostriedkov EÚ získali
dotáciu vo výške 125 000 EUR a verím, že nám tým výrazne poklesne
podiel biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý teraz za nemalé peniaze
vyvážame na platenú skládku komunálneho odpadu. Realizácia, teda reálne dodanie týchto kompostérov prebehne po ukončení kontroly verejného obstarávania na dodávateľa teda
na ich kúpu. Z tohto dôvodu nevieme
dnes predpokladať, ako rýchlo sa
podarí kompostéry dodať do jednotlivých domácností, pretože je len ťažko predpokladať ako dlho sa budú
vyrábať.
Vrámci postupného plánu opráv
budovy kultúrneho domu sme pristúpili k oprave miestnosti šatní pre bezpečné no najmä dôstojné uloženie
krojov nášho folklórneho súboru.
Rovnako sme v zadnej časti kultúrneho domu začali s rekonštrukciou
sociálnych zariadení, ktoré už boli
v skutočne katastrofálnom stave.
Ukončenie týchto prác plánujeme na
august tohto roka.
V mesiaci júl/august pristúpime
ku komplexnej oprave vodojemu, kto-

rý bol postavený na Jasenovskej blízko „vykrývača“. Táto budova nevyhovuje požiadavkám hygieny, murivo je značne znehodnotené vlhkosťou kvôli zlej izolácii a rovnako je
napadnuté plesňou. Preto sme po
konzultácii možností riešenia tohto
stavu dospeli k záveru, že bude potrebné stredovú časť stavby zbúrať
a postaviť ju nanovo s tým, že sa
zmení vchod do objektu a zmení sa
i skladba použitých materiálov (napr.
vodostavebný betón). Na túto investičnú akciu bolo z rozpočtu obce vyčlenených celkom 69 000 EUR. Po
tom, ako sa tieto práce ukončia pristúpime ku kolaudácii vodovodu Jasenovská a oficiálne ho začneme prevádzkovať prostredníctvom našej
obecnej spoločnosti.
V mesiaci júl pristúpime k budovaniu už spomínaných chodníkov,
ktoré nám prispejú k zvýšeniu bezpečnosti našich občanov. Podrobnejšie som sa tejto téme venoval v predchádzajúcej otázke.
A čo plány do budúcna? V prvom
rade spomeniem niekoľko význam-

ných a z pohľadu výšky žiadaných
finančných prostriedkov aj veľmi náročných projektov, na ktorých realizáciu žiadame peniaze z prostriedkov EÚ. Ide v prvom rade o vybudovanie zberného dvora s technikou
v areáli poľnohospodárskeho družstva. Na tento účel žiadame o poskytnutie dotácie vo výške takmer
1 000 000 EUR. Ako ďalšie žiadame
o poskytnutie dotácie na komplexnú
opravu nášho zdravotného strediska,
dokončenie podkrovných priestorov,
vybavenie ambulancií modernými
prístrojmi a to všetko vo výške
830 000 EUR. Ďalšou významnou aktivitou bude vybudovanie účinných
opatrení v okolí budovy našej ZŠ
a budovy MŠ, kde plánujeme pripraviť projekt zameraný na odvodnenie
základov starej budovy ZŠ a budovy
MŠ a rovnako tiež spevnenie plôch
v okolí novej telocvične, čím vytvoríme niekoľko nových parkovacích
miest v centre obce. Odhadovaná výška nákladov dosiahne približne
600 000 EUR. Po získaní stavebného povolenia chceme začať s rozširovaním vodovodu do miestnej časti Bri-

Nová telocvičňa sa už predstavila žiakom

šovka a Ústredie, čím zabezpečíme
pre našich občanov ďalšie možnosti
pripojenia sa na náš obecný vodovod. V súčasnosti totiž prebieha odvolacie konanie, pretože spoločnosti
OVS, a.s. sa tento náš zámer vôbec
nepáči. Z právneho hľadiska však
nakoniec určite neuspejú.
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

Počet obyvateľov podľa
jednotlivých častí obce
Časť obce
Počet obyv.
1. Jasenovská
883
2. Pribišská
654
3. Brišovka
503
4. Oravská Lesná
(tzv. Ústredie)
491
5. Kubínska
312
6. Lehotská
231
7. Bučina
166
8. Mrzačka
151
9. Demänová
12
10. Tanečník
4
11. Fľajšová
2
Spolu

3 409
Anna Pojezdalová

(Dokončenie z 1. str.)
cez čoraz frekventovanejšiu cestu
II.triedy bolo viac a viac nebezpečnejšie, ako aj náročnosť prechodu
v rôznych poveternostných podmienkach.
V roku 2016 poslanci OZ schválili zámer výstavby novej telocvične,
na ktorú vtedy obec získala dotáciu
vo výške 165 000 eur, čo bolo naštartovaním projektu. Súčasťou výstavby sú samozrejme sociálne zariadenia so šatňami a sprchami, ako aj dve
veľké triedy, ktoré sa plánujú využívať pre družinu. S výstavbou tejto
telocvične sa začalo v auguste 2017.
V piatok 22. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie telocvične
s pekným a bohatým programom
v podaní žiakov základnej školy, ktorí
sa novej telocvični veľmi tešili a sľúbili, že si ju budú vážiť a šetriť.
Slávnostného otvorenia telocvične sa okrem iných hostí zúčastnil aj

generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva Mário
Schrenkel, predsedníčka Žilinského

Očami riaditeľa školy
Piatok 22. júna 2018 bol pre našu
školu výnimočný deň, pretože sme
prestrihli pásku a otvorili našu novučičkú novú telocvičňu. Je to naozaj
výnimočná chvíľa, pretože na tento
deň sme my a naši predkovia čakali
viac ako 60 rokov. V archíve som
našiel najstarší projekčný plán z roku
1957, kedy sa začala stavať škola
a obsahoval aj výstavbu telocvične.
Odvtedy až dodnes bolo vypracovaných niekoľko projektov, no až dnes
LN 2/2018
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môžeme poďakovať pánu Bohu, že
v nej od septembra budeme cvičiť
a tešíme sa. Naša úprimná vďaka patrí nášmu zriaďovateľovi – Obci Oravská Lesná na čele s pánom starostom
a poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí v rámci svojich limitovaných možností zaradili výstavbu novej telocvične na prioritné miesto.
Taktiež chcem poďakovať ministerstvu školstva vedy výskumu a športu, ktoré nám poskytlo nemalú dotá-

samosprávneho kraja Erika Jurinová, poslanec NRSR a podpredseda
ŽSK Igor Janckulík, ako aj prednost-

ka Okresného úradu Mária Olešová.
Jozef Rošťák

ciu, vďaka ktorej sa rozbehol zámer
výstavby. Časť finančných prostriedkov sme použili aj z rozpočtu školy.
Pri telocvični sa postavili šatne, sociálne zariadenia a na poschodí dve
triedy na výchovno-vzdelávací proces. Priestory sú moderné, nové
a krásne. Veľmi chcem poďakovať
zhotoviteľom stavby firme IBV s.r.o.
zo Žiliny a firme LUMA- SK z Dolnej Tížiny, ktoré za veľmi krátky čas

od augusta minulého roka a za každého počasia dokázali postaviť túto
stavbu. Pri podmienkach v Oravskej
Lesnej je to obdivuhodné. Osobitne
chcem poďakovať Ministerstvu školstva vedy výskumu a športu za krásne športové pomôcky, ktoré nám prišiel odovzdať pán generálny tajomník.
Konečne sa nám skončili vyučovacie hodiny telesnej výchovy na
chodbách školy, v suteréne, prípadne
vonku za priaznivého počasia. Konečne nemusíme prechádzať cez frekventovanú cestu do kultúrneho domu,
čo bolo veľmi nebezpečné a prechádzanie skracovalo vyučovanie telesnej výchovy. Vážime si to, že do telocvične prejdeme zo školy za pár
sekúnd a po vykúrenej chodbe. Musíme si byť plne vedomí toho, že odo
dnes sa nám veľmi zlepšia podmienky tak pre vyučovanie, ako aj pre
činnosť krúžkov. Všetci pristupujme
k tomu zodpovedne, chráňme a šetrime si tieto priestory, aby v nich mohlo
cvičiť aj veľa ďalších žiakov.
Musíme pracovať a učiť sa tak,
aby sme splatili dlh spoločnosti za
to, čo máme, a robili dobré meno

Plánované podujatia
26.7.2018 Odpustová slávnosť sv. Joachima
a Anny – 11.00 h (štvrtok)
Kaplnka Bož. Milosrdenstva - "Pri starom
kostole"
29.7.2018 Odpustová slávnosť – (nedeľa)
Kostol sv. Anny
19.8. 2018 Cyklopretek Kysuce
– Orava cez kopec
štart – Obec Zborov nad Bystricou cez
Lutiše, Zázrivá, Oravská Lesná, Nová
Bystrica, Zborov nad Bystricou
26.8.2018 Sv. omša na Úšuste
– 13.00 h (nedeľa) Na Úšuste
30.9.2018 Divadelné predstavenie
– 16.00 h (nedeľa) Zubrohlava – Omladina
Predstavenia pod názvami: "Tri vrecia
zemiakov", "Sprostredkovacia kancelária"
Kultúrny dom Oravská Lesná
14.10.2018 Popoludnie pre seniorov
(nedeľa) – 14.00 h
Kultúrny dom Oravská Lesná
2.12.2018 Rozsvietenie adventného venca
16.30 h (nedeľa), Adventný koncert –
Marián Bango
Centrum Oravská Lesná, Kostol sv. Anny
8.12.2018 Vianočné trhy
Centrum, Kultúrny dom Oravská Lesná
Helena Jakubová, kultúrny referent

svojmu štátu, oravskému regiónu a
našej krásnej obci. V mene všetkých

žiakov a občanov Oravskej Lesnej
vyslovujem veľké ĎAKUJEM.
Miroslav Kvak, riaditeľ školy

Očami učiteľov
Nová telocvičňa je nielen pre učiteľov telesnej výchovy, ale pre
všetkých vyučujúcich a žiakov našej
školy úžasný dar. Vďaka nej sa odstráni množstvo problémov vo vyučovacom procese. Predovšetkým nebudeme musieť so žiakmi prechádzať
cez frekventovanú cestu, čo bolo
vždy veľmi nebezpečné. Zároveň tým
budeme môcť aj efektívnejšie využiť
čas na hodinách telesnej výchovy.
Naša práca sa bude teraz uskutočňovať v krásnych, účelových
priestoroch, ktoré spĺňajú všetky nielen pedagogické požiadavky, ale aj
hygienické, estetické a zdravotné.
Lesnianske deti získali športový stánok, v ktorom sa pod vedením vyučujúcich a vedúcich krúžkov budú
rozvíjať po každej stránke. Budú môcť
každodenne prežívať pocit uspokojenia z hier a rôznorodých aktivít, experimentovania a učenia sa. Bude aj
našou snahou, aby sme deti ešte vý-

raznejším spôsobom viedli k láske
k športu a všestrannému telesnému
rozvoju. Chceme, aby tu našli svoje
miesto aj novovznikajúce športové
odvetvia a aby sa športové talenty,
ktoré v našej obci nepochybne máme,
mohli naďalej rozvíjať a reprezentáciou šírili jej dobré meno po celej
krajine. Samozrejme, že budeme viesť
žiakov k takému správaniu sa v telocvični, aby nedochádzalo k jej poškodzovaniu, aby si tento klenot chránili.
Naše úprimné poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu tejto stavby. Veríme, že investície vložené do
tohto projektu prinesú už o pár rokov
ovocie v podobe športujúcich, zdravých a zdatných mladých ľudí v Oravskej Lesnej.
Učitelia telesnej výchovy
ZŠ s MŠ Oravská lesná

BARMANKA ROKA 2017 — pekné 2. miesto
Slovenská barmanská asociácia(SKBA) počas víkendu 7.- 8. apríla na Štrbskom plese
vyhlasovala barmanov a baristov za rok
2017. Naša rodáčka ĽUBKA KRIVULČÍKOVÁ sa v CELOSLOVENSKOM HODNOTENÍ za rok 2017 v barmanskej súťaži
v kategórii Junior umiestnila na krásnom
druhom mieste. Získala celkovo 14 bodov
z 15-tich. Na fotografii je s prezidentom
SKBA pánom Jánom Šuchtom a pani Ivetou
Mariňákovou, ktorá ju na súťaže pripravovala. Ľubke prajeme ešte veľa úspechov
v pracovnom aj osobnom živote.

P O Z VÁ N K A
Výbor Urbariátu pozemkového spoločenstva Oravská Lesná zvoláva na deň

19.08.2018 (nedeľa) o 14.30 hod.
Valné Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku
do Kultúrneho domu v Oravskej Lesnej
Pokiaľ sa z vážnych dôvodov nemôžete rokovania zúčastniť, je potrebné, aby ste splnomocnili
ďalšieho spoluvlastníka podielov, resp. rodinného príslušníka podľa predtlače splnomocnenia na
druhej strane pozvánky, ktorá bola doručená na vašu adresu.
Z dôvodu náročného spôsobu spracovania prezenčnej listiny a sčítania prítomných prosíme
členov spoločenstva, aby na Valné Zhromaždenie prichádzali minimálne o 13.30 hod. aby bolo
možné do zahájenia Valného zhromaždenia spočítať stav prítomných podielnikov.
Pripomienky k bodu 6. rokovania – zmena ustanovení Zakladacej zmluvy a Stanov spoločenstva môžete podať písomnou formou do termínu konania zhromaždenia vlastníkov. Návrh zmluvy
a stanov nájdete na webovej stránke spoločenstva www.urbar-oravska-lesna.webnode.sk.
Ak máte k dispozícii nové podklady k vlastníctvu podielov od roku 2013, prineste si ich,
prosím, so sebou.
Pozvánku si, prosím, prineste na Valné zhromaždenie.
Jozef Brňák, predseda výboru spoločenstva
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
U z n e s e n i a zo dňa 13. 4. 2018
OZ A/ k o n š t a t u j e
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu
obce Oravská Lesná /ÚPN-O/ bol po dobu 30
dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej
správy, samosprávy, právnickými a fyzickými
osobami v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona
b) Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb
sú akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná,
resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie
a pred realizáciou stavieb
c) Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná podľa § 25
stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné
stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2018/
009753/TOM zo dňa 14.2.2018.
B/ b e r i e na v e d o m i e
a) Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických
osôb k návrhu Zmeny a Doplnky č. 2 ÚPN-O
Oravská Lesná
b) Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnky č. 2
ÚPN-O Oravská Lesná.
C/ s c h v a ľ u j e
a) Zmenu a Doplnky č. 2 Územného plánu obce
Oravská Lesná v súlade s ustanovením § 26
ods. 3) stavebného zákona
b) VZN Obce Oravská Lesná o záväznej časti
Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce
Oravská Lesná v súlade s ustanovením § 27
ods. 3) stavebného zákona.
OZ ž i a d a
starostu obce, aby pozvánkou zaslanou e-mailom pozval poslancov Obecného zastupiteľstva na každé ústne pojednávanie zvolané
v rámci Územného konania o umiestnení stavby v území určenom na výstavbu v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravská Lesná č.1/2018 o záväznej časti Zmeny
a Doplnku č.2 Územného plánu obce Oravská
Lesná.
OZ b e r i e na v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole
plnenia uznesení OZ
OZ b e r i e na v e d o m i e
zmenu rozpočtu obce na rok 2017 vykonanú
rozpočtovými opatreniami starostu obce č.1
podľa § 14 ods. 2. písm. b) zákona č. 583/2004
Z. z., konkrétne povolený presun medzi položkami upravené 10.03.2018
OZ s c h v a ľ u j e
opravu cesty – odbočka pri družstve ku bývalej škole prírode smerom ku pánovi Beňušovi,
formou položenia novej asfaltovej vrstvy financovanej do výšky 15 000 € z rozpočtovej
kapitoly 04 510 cestná doprava
OZ s c h v a ľ u j e
investičnú akciu – vybudovanie chodníka pre
peších pri ceste II/520 v obci Oravská Lesná
s použitím prostriedkov z rozpočtovej kapitoly
04 510 cestná doprava
OZ s c h v a ľ u j e
podanie projektovej žiadosti v rámci opatrenia
„Podpora na investície do vytvárania, zlepšoLN 2/2018
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vania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“ - MO7/7.4 – výstavba oddychovej zóny
pre deti a mládež Oravská Lesná
OZ s c h v a ľ u j e
doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 Trhového poriadku
OZ s c h v a ľ u j e
pp. Annu Opartyovú ako predsedníčku sociálnej komisie s účinnosťou od 1.5.2018.
OZ ž i a d a
starostu obce písomne vyzvať vlastníkov parciel o vydanie súhlasu na odstránenie drevín,
ktoré ohrozujú bezpečnosť a plynulosť premávky ako aj zdravie občanov v okolí cesty II/520.
OZ s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o podporu formou dotácie
z Environmentálneho fondu pre rok 2018, oblasť J. Elektromobilita;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. vo výške min 5 %
z celkovej hodnoty projektu.
OZ s c h v a ľ u j e
2 – týždňový zber komunálneho odpadu v termíne od 15.5.2018 – 30.09.2018
OZ s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je prenájom obecného bytu č. 6 v bytovke č. 1137
medzi obcou Oravská Lesná a nájomníkom
Šavrnoch Jozef
OZ s c h v a ľ u j e
dotáciu pre Slovenskú asociáciu pretláčania
rukou na úhradu štartovného pre Natáliu Richterovú a Stanislava Richtera pre rok 2018 vo
výške 300€/ na osobu.
OZ b e r i e na v e d o m i e
Správu zo zasadnutia komisie pre prešetrenie
sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov
OZ b e r i e na v e d o m i e
žiadosť o zmenu Územného plánu obce Oravská Lesná pána Jozefa Michalku s manželkou
Jozefínou Michalkovou a pána Jána Brňáka

U z n e s e n i a zo dňa 18 5. 2018
OZ b e r i e na v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole
plnenia uznesení OZ
OZ s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 3 na rok 2018 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov
OZ b e r i e na v e d o m i e
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná –
projekt „Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní
a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP
a zo SZP /asistent učiteľa/ pre rok 2018
OZ s ch v a ľ u j e
investičnú akciu: úpravu križovatky na ceste
II/520 za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky v centre obce z rozpočtovej kapitoly
04510

OZ s ch v a ľ u j e
budovanie časti chodníka v miestnej časti Jasenovská z rozpočtovej kapitoly 04510
OZ s ch v a ľ u j e
rekonštrukciu verejného osvetlenia v miestnej
časti Jasenovská
OZ s ch v a ľ u j e
a) predloženie projektového zámeru za účelom
realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v obci Oravská
Lesná v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ2018-8 a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP;
b) ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulantnou formou;
c) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne
41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu;
d) integráciu zdravotných služieb a vytvorenie
CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou o partnerstve.
OZ s ch v a ľ u j e
opravu uznesenia č. 99/2015 zo dňa 15. 12.
2015. Ide o opravu chyby v písaní v časti
uznesenia, kde sa slová: „7999/4 a 1010/1“
vypúšťajú a nahrádzajú sa novým znením „
7909/4 a 7909/5 a rovnako sa vypúšťajú slová
„nájom časti pozemku č. 7915/2 o výmere
1500 m2“ a nahrádzajú sa slovami: „a nájom
časti pozemku č. 7915/2 o výmere 1250 m2.“
OZ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce MUDr. Rudolfovi Rechtoríkovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce
a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti zdravotníctva pre obec a občanov obce Oravská
Lesná.
OZ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce Ing. Martinovi Murínovi
za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce v oblasti
športu pre obec a občanov obce Oravská Lesná.
OZ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce Mgr. Emílii Chvojkovej za
mimoriadne zásluhy o rozvoj obce a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva
a práce so seniormi v obci Oravská Lesná.
OZ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce Ladislavovi Murínovi za
mimoriadne zásluhy o rozvoj obce v oblasti
dobrovoľnej ochrany pred požiarmi pre obec
a občanov obce Oravská Lesná.
OZ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce pani Agáte Terešovej za
mimoriadne zásluhy o rozvoj obce a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti vzdelávania
pre obec a občanov obce Oravská Lesná.
OZ s c h v a ľ u j e
udelenie ceny obce pani Angele Demkovej za
mimoriadne zásluhy o rozvoj obce a za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti zdravotníctva
pre obec a občanov obce Oravská Lesná.

U z n e s e n i a zo dňa 15. 6. 2018
OZ b e r i e na v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole
plnenia uznesení OZ

OZ s c h v a ľ u j e
podporujú opravu priestorov, ktoré sú v súčasdoplnenie kontroly investičných akcií vykonanosti využívané na pedagogický proces v MŠ.
ných v roku 2018
Táto potreba vzniká aj v súvislosti s požiadavOZ s c h v a ľ u j e
kami a pripomienkami uvedenými v kontrolplán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
nom protokole RÚVZ (Regionálny úrad verejna II polrok 2018 s doplnením kontroly invesného zdravotníctva)
tičných akcií vykonaných v roku 2018
OZ ž i a d a
OZ b e r i e na v e d o m i e
starostu obce o zvolanie pracovného stretnutia
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnéso zástupcom spoločnosti VG investičná, s.r.o.
mu účtu Obce Oravská Lesná za rok 2017
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťaOZ s c h v a ľ u j e
hov k pozemkom pod budovou škôlky v termízáverečný účet obce Oravská Lesná za rok
ne do 31.8. 2018.
2017 bez výhrad
OZ s c h v a ľ u j e
OZ s c h v a ľ u j e
cenu prenájmu telocvične vo výške 12,00 € /
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oravna hodinu na celú hraciu plochu a vo výške
ská Lesná č. 2/2018 o výške príspevkov
6,00 €/ na polovicu hracej plochy
v základnej škole, materskej škole a školských OZ s c h v a ľ u j e
zariadeniach.
Prípravu podkladov pre podanie žiadosti o NFP
OZ b e r i e na v e d o m i e
v rámci výzvy Operačný program Kvalita žizmenu rozpočtu na rok 2018 vykonanú rozvotného prostredia, 2.1.1 Zníženie rizika popočtovým opatrením starostu č. 2. podľa §14
vodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/
2004 Z.z., konkrétne povole- Významné výdavky obce
ný presun medzi položkami
OZ s c h v a ľ u j e
zmenu návrhu rozpočtu č. 5
na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa
§14 ods. 2 písm. b/ zákona č.
583/2004 Z.z., konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov.
OZ s c h v a ľ u j e
schvaľuje zmenu rozpočtu č.
5 na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa
§14 ods. 2 písm. b/ zákona č.
583/2004 Z.z., konkrétne povolené prekročenie príjmov
výdavkov.
OZ s c h v a ľ u j e
prijatie úveru formou zmluvy
o úvere medzi zmluvnými
stranami Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00151653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 601/B a obcou Oravská
Lesná s podmienkami : nezáväzná časť úverového rámca
370 000 €, deň konečnej splatnosti úverového rámca
31.12.2023, s úročením pevnou úrokovou sadzbou vo
výške 0,55 % p.a. za účelom
financovania kapitálových investícií schválených obecným
zastupiteľstvom, najmä výstavba chodníkov v obci.
OZ s c h v a ľ u j e
investičnú akciu:
rekonštrukcia existujúcich
priestorov MŠ z rozpočtovej
kapitoly – vnútorné vybavenie MŠ, Odôvodnenie: poslanci OZ po osobnej obhliadke stavu priestorov budovy
MŠ konštatovali, že je nevyhnutné rekonštruovať aj tie
priestory MŠ, na ktorých rekonštrukciu nebolo možné
získať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, nakoľko
tieto podľa metodiky EÚ ne-

U z n e s e n i e zo dňa 22. 6. 2018
OZ s c h v a ľ u j e
komunitný plán sociálnych služieb obce Oravská Lesná 2018-2023

Oznam pre vlastníkov
pozemkov v prenájme PD
Poľnohospodárske družstvo
v Oravskej Lesnej v zastúpení
predsedníčkou pani Emíliou Pojezdalovou, žiada občanov (prenajímateľov
pozemkov), ktorí budú prevádzať
zmenu alebo vyňatie pôdy z pôdneho
fondu, aby Poľnohospodárskemu
družstvu túto zmenu (ako nájomcovi)
včas oznámili.
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Správičky zo základnej školičky
Skôr, než si začneme užívať prázdniny plnými
dúškami, poďme zrekapitulovať, čo všetko, okrem
učenia, sme v našej škole zažili.
Zimné radovánky ukončili žiaci 7. ročníka lyžiarskym výcvikom. Absolvovali ho v lyžiarskom
stredisku v našej obci a mali na výber naučiť sa
lyžovať alebo snowboardovať. Počas siedmich dní
sa im naplno venovali naši učitelia, ktorí ich učili
lyžovať a inštruktori snowboardu. Počasie žiakom
prialo, sneh bol výborný, žiaci učenliví, tak nič
nebránilo hladkému priebehu výcviku. Svoje získané umenie na snehu si siedmaci vyskúšali a
predviedli v posledný deň v lyžiarskej a snowboardovej súťaži.
Marec je mesiac venovaný knihám. Naša škola v tomto mesiaci realizuje niekoľko zaujímavých podujatí na podporu záujmu čítania. Počas
týždňa slovenských knižníc sa prváci slávnostne
zapísali do školskej knižnice a najlepší recitátori
si zmerali sily v recitačnej súťaži Hviezdoslavov
Kubín. V knižnici sa žiaci stretli s popletenými
rozprávkami a knihami od slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej. Žiaci 2. až 5. ročníka predstavili svojim mladším spolužiakom zaujímavú
knihu formou prezentácie alebo divadielka a pani
učiteľky čítali deťom z kníh. Na druhom stupni
žiaci počas triednických hodín čítali knihu podľa
vlastného výberu a zhotovovali ilustrácie k prečítanému. Najlepší čitatelia opäť strávili rozprávkovú noc v knižnici.
TELESNÁ VÝCHOVA
Cezpoľný beh – okresné kolo:
pripravovala Mgr. Zuzana Laššáková
1. miesto – jednotlivec: Matúš Hanuliak (9.B)
1. miesto – družstvo: Lukáš Rabčan
(9.A), Jakub Tisoň (9.A), Ondrej Hanuliak (9.B)
Bedminton – okresné kolo:
pripravovala Mgr. Zuzana Laššáková
3. miesto: Lukáš Rabčan (9.A), Jakub
Tisoň (9.A)
Šach – okresné kolo:
pripravoval Mgr. Miroslav Kvak
1. miesto: Romana Masničáková (7.A)
2. miesto: Nikola Beloritová (6.C)
2. miesto: Pavol Holubčík (8.A)
Stolný tenis – okresné kolo:
pripravoval p. Milan Laššák
1. miesto – družstvo žiakov: Lukáš
Rabčan (9.A), Dušan Kolenčík (9.B),
František Kuhejda (8.A), Patrik Pojezdala (7.A)
MATEMATIKA
Matematická olympiáda – okresné
kolo:
pripravovala Mgr. Monika Brachňáková
1. miesto: Branislav Krivulčík (9.B);
krajské kolo: 6. miesto
2. miesto: Adriána Kolenčíková (9.B);
krajské kolo: úspešná riešiteľka
úspešný riešiteľ: Šimon Murín (6.A)
pripravovala Mgr. Eva Mateášová:
1. miesto: Júlia Krivulčíková (5.A)
3. miesto: Mária Kolenčíková (6.A)
1. miesto: Timea Vrábľová (8.A)
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Začiatkom apríla do školských priestorov zavítali predškoláci so svojimi rodičmi. Boli sa zapísať do prvého ročníka. Aby škola nebola pre
tých najmenších hneď od začiatku strašidlom, privítali ich členovia divadelného krúžku krátkou
rozprávočkou. V rozprávkovom duchu sa nieslo
celé popoludnie a deti si ani nevšimli, že pri vyslobodzovaní rozprávkových postavičiek plnili
školské úlohy. Po splnení úloh sa k rodičom vrátili s úsmevom, novými zážitkami a malými darčekmi. Už sa veru tešíme na nových spolužiakov.
V apríli sme si upratali aj okolie školy v rámci
brigády „Čistá dedina“. Jarné počasie nám prialo,
tak sme vyčistili celý priestor okolo školy, cyklotrasu, časť náučného chodníka, vybrali sme sa
upratovať smerom na Pribišskú, Bučinu a k priemyselnému parku. Veru, vecí, ktoré do prírody
nepatria, sme našli viac než dosť. Veľmi by nás
potešilo, keby poriadok, ktorý po našej práci ostal,
vydržal čo najdlhšie.
V máji naši tretiaci absolvovali základný plavecký výcvik v Aquarelaxe Dolný Kubín, kde si
osvojili základy plávania. A veľmi sa tešia na
jeseň, kedy ich čaká zdokonaľovací plavecký výcvik.
V máji k nám opäť zavítali naši starí rodičia a
porozprávali nám o jarných a letných zvykoch,
ktoré dodržiavali predkovia v našej dedine. Opäť
sme sa dozvedeli zaujímavé veci.
Mesiac jún patrí deťom. 1. júna oslavujeme

pripravovala Mgr. Zuzana Laššáková
úspešný riešiteľ: Matúš Fajčák (6.C)
Matematická pytagoriáda – okresné
kolo:
2. miesto: Ladislav Murín (4.A), pripravovala Mgr. Alena Kojdová
úspešný riešiteľ: Samuel Ladňák (5.B),
pripravoval Mgr. Serafín Beňuš
2. miesto: Šimon Murín (6.A), pripravovala: Mgr. Monika Brachňáková
1. miesto: Timea Vrábľová (8.A)
3. miesto: Branislav Mateáš (8.A)
úspešný riešiteľ: Natália Richterová
(8.A), pripravovala Mgr. Eva Mateášová
NEMECKÝ JAZYK
Olympiáda v nemeckom jazyku –
okresné kolo: pripravovala Mgr. Ľubomíra Chromeková
1. miesto: Branislav Krivulčík (9.B)
ANGLICKÝ JAZYK
Jazyková súťaž ABC
variant A, variant B
pripravovala Mgr. Beáta Pojezdalová:
1. miesto: Radka Andrisáková (6.B)
1. miesto: Juraj Kulich (9.A)
2. miesto: Peter Plášek (5.A)
pripravovala Mgr. Katarína Paľáková:
1. miesto: Laura Tisoňová (7.B)
3. miesto: Zuzana Kvaková a Dominika Laššáková (4.B)
3. miesto: Daniel Novosad (7.A)
pripravovala Ing. Anna Mlichová
2. miesto: Adriána Tereštíková (8.B)
2. miesto: Miriam Mičeková (5.B)
2. miesto: Simona Turoňová (5.B)

Medzinárodný deň detí. Tento rok sme začali oslavu Dňa detí super koncertom zameraným na československé muzikály. V dobrej nálade sme pokračovali aj ďalej a strávili sme príjemné dopoludnie pri hrách, športe a zábave so spolužiakmi.
Od 4. júna do 8. júna strávilo 20 štvrtákov v
škole v prírode. O tom vám porozprávajú v inom
článku, pretože si priniesli veľa zážitkov.
22. jún bol významný deň. Slávnostne sme
otvorili našu novú telocvičňu a už sa tešíme, keď v
nej začneme od nového školského roka cvičiť.
Záver mesiaca sme tiež strávili športovo. Po
uzatvorení známok a výmene učebníc sme jedno
dopoludnie venovali športu. Prváci až tretiaci si
zasúťažili v školskej olympiáde. Chlapci od 4. do
9. ročníka si zmerali sily vo futbale. Dievčatá zo
4. až 6. ročníka si zahrali vybíjanú, dievčatá 7. až
9. ročníka súťažili vo volejbale.
29. júna sme sa rozlúčili so školou, triednymi
učiteľmi a spolužiakmi. Pred nami sú dva mesiace
zaslúžených letných prázdnin. Prajeme všetkým
pracovníkom školy, žiakom a ich rodičom, príjemné a ničím nerušené prázdniny a dovolenky
plné slnka, vody, úsmevov a nezabudnuteľných
zážitkov.
Zuzana Brňáková
PS: A že sme nezaháľali ani v učení, o tom
svedčia nielen naše vysvedčenia, ale i výsledky
zo školských súťaží.

GEOGRAFIA

CHÉMIA

Geografická olympiáda – okresné
kolo:
pripravovala Mgr. Helena Klimčíková
úspešný riešiteľ: Branislav Krivulčík
(9.B)
úspešný riešiteľ: Júlia Krivulčíková
(5.A)
úspešný riešiteľ: Michal Mlich (5.A)

Chemická olympiáda – okresné
kolo:
pripravovala Mgr. Eva Mateášová
úspešný riešiteľ: Branislav Krivulčík
(9.B)
úspešný riešiteľ: Barbora Brňáková
(9.B)
SLOVENSKÝ JAZYK

BIOLÓGIA
Biologická olympiáda – okresné kolo,
kat. C: pripravoval Ing. Peter Oparty
3. miesto: Bianka Sumegová (7.B)
Biologická olympiáda – okresné kolo,
kat. D: pripravoval Ing. Peter Oparty
1. miesto: Mária Kolenčíková (6.A)
Biologická olympiáda – okresné kolo,
kat. E: pripravoval Ing. Peter Oparty
2. miesto: Matúš Janckulík (6.C); krajské kolo: úspešný riešiteľ
3. miesto: Barbora Brňáková (9.B)
3. miesto: Magdaléna Rošťák (7.B)

Hviezdoslavov Kubín – okresné
kolo:
pripravovala Mgr.Anna Póčiková
3. miesto: Alexandra Holubčíková
(3.B)
Dúha - celoslovenská literárna súťaž:
pripravovala Mgr.Katarína Srogoňová
čestné uznanie: Júlia Novosadová
(8.A)
Detský literárny Majáčik:
pripravovala Mgr. Eva Demková
2. miesto: Michal Mlich (5.A)

DEJEPIS
Dejepisná olympiáda – okresné kolo:
pripravovala Mgr. Katarína Kojdová
úspešný riešiteľ: Šimon Mikula (9.A)
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Biblická olympiáda – okresné kolo:
pripravovala Mgr. Zdena Majcherová
2. miesto – družstvo: Mária Kolenčíková (6.A), Ján Murín (8.B),
Adriána Tereštíková (8.B)

TELESNÁ VÝCHOVA
Gymnastický štvorboj – okresné
kolo:
2. miesto – družstvo dievčat B:
Erika Floreková (6.C), Ivana Kolenčíková (4.B), Adela Števlíková (6.C),
Klaudia Zlatošová (6.A)
2.miesto – družstvo dievčat C:
Radka Andrisáková (6.B), Natália
Grofčíková (8.B), Viktória Kolenčíková (8.B), Adela Kureková (8.B)

HUDOBNÁ VÝCHOVA

FYZIKA

Slávik Slovenska 2018 – okresné
kolo: pripravovala Mgr.Katarína Kojdová
1. miesto: Lukáš Kvak (2.A)
3. miesto: Erika Mäsiarová (7.B)

Archimediáda: pripravoval Mgr. Ján
Salaj
2. miesto – družstvo: Maroš Dulovec
(6.A), Michal Kuhejda (6.A), Šimon
Murín (6.A)

Nižnianske spievanky – regionálna
súťaž:
1. miesto: Lucia Pojezdalová, Klaudia Brišová, Adriána Olbertová, Adriána Vrábľová, Erika Mäsiarová, Natália Brachňáková, Monika Brišová, Simona Turoňová, Kristína Viatrová,
Karin Miterková, Radka Andrisáková, Natália Olbertová

Šachový turnaj o Majstra školy:
pripravoval Mgr. Miroslav Kvak
Pavol Smolár (8.A)
Romana Masničáková (7.A)
Zber tetrapakov:
1. miesto: Michal Kojda (4.A)
2. miesto: Karin Miterková (5.A)
3. miesto: Samuel Brisuda (9.B)
3. miesto: Rafael Fajčák (1.B)

Zber papiera:
1. miesto: Timea Sitáriková (2.B)
2. miesto: Samuel Brisuda (9.B)
3. miesto: Miroslava Svinčáková (8.A)
Detská olympiáda 1. – 3. ročník:
1. miesto: družstvo žltej farby, kapitánka Sára Chudobová
2. miesto: družstvo oranžovej farby, kapitán Filip Svinčák
3. miesto: družstvo zelenej farby, kapitán Tibor Kojda
Putovný pohár starostu obce vo futbale ml. žiaci:
1. miesto: 6.B, 2. miesto: 6.A
3. miesto: 6.C

Súťaž PLAMEŇ – mladí hasiči:
2. miesto: družstvo dievčat
Putovný pohár starostu obce vo futbale st. žiaci:
1. miesto: (9.B), 2. miesto: (9.A)
3. miesto: (8.A)
Putovný pohár riaditeľa školy vo
volejbale:
1. miesto: (9.A), 2. miesto: (8.B)
3. miesto: (8.A)
Putovný pohár riaditeľa školy vo
vybíjanej:
1. miesto: (6.A), 2. miesto: (5.A)
3. miesto: (6.C)

Vypni telku, zapni seba
Ako každý rok aj tento, sa deti spolu s animátormi zapojili do kampane Vypni telku, zapni seba.
Hrdinom sa stal každý, kto sa aspoň na chvíľu odtrhol od televízora, tabletov a mobilov a prišiel využiť
svoj čas plnohodnotnejšie.
Tohtoročná téma bola a je jasnou výzvou nielen
pre deti, ale aj pre dospelých; (S.O.S.), Spolu osloboďme slová. Počas celého týždňa sme hľadali maják, ktorý sa stratil vo vlnách klamstiev, škaredých
slov a nepekných poznámok, ktoré sú už každodennou realitou.

V prvý deň sme si ako správni námorníci postavili loďky a spoločne sme ich vypustili do sveta.
Zároveň sme sa snažili všímať si jeden druhého.
V utorok bolo naším cieľom hovoriť pravdu a počas
celého dňa plniť súťažné úlohy a disciplíny.
V strede týždňa sme sa vybrali stopovať do lesa.
Každý z nás bol odvážny, pretože naše heslo dňa
bolo: Nebáť sa! Vo štvrtok bolo našou úlohou zamyslieť sa nad sebou a vytvoriť na seba reklamu.
Niektorí sa v reklame hodnotili prísne, no našli sa aj
takí, ktorí boli na pár chybičiek úplne dokonalí.
Posledný deň sme strávili v telocvični a vyplnili ho
súťažami a hrami.
Nás animátorov veľmi prekvapila veľká účasť
detí, ktorých sa za celý týždeň vystriedalo až 120.
Preto ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili,
aj ľuďom, ktorí nás neustále podporujú a pomáhajú
nám. Veríme, že táto skvelá akcia sa nám podarí aj
Vaši eRkári
na budúci rok ☺
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Veselé zúbky sú späť v materských školách....
oznamoval v marci leták všetkým škôlkam na
Slovensku. Je to súťaž spoločnosti dm drogérie
markt, ktorá už od roku 2012 podporuje zdravie
detských zúbkov. Veselou a hravou formou chce
deti naučiť, prečo a ako sa majú o zúbky správne
starať. Tento rok spustili už svoj siedmy ročník a
my sme neváhali opäť sa zapojiť. V materskej
škole sme zorganizovali Deň veselých zúbkov,
ktorého cieľom bolo vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov a prispieť k vytváraniu správnych návykov v oblasti starostlivosti o zuby. Počas tohto
dňa deti sledovali Veselé zúbkové edukačné rozprávky s pesničkami ako Zdravá strava, Zubné
kefky, Medzizubné kamarátky a podobne, ktoré
boli a sú pre deti nielen zábavou, ale aj skvelým
návodom ako na to. Spoločne sme si vytvárali
„Zubožrútov“, ktorí, ak sa nebudeme o zúbky
správne starať, nám ich pokazia. Následné zaslanie fotografií z tohto Dňa veselých zúbkov predstavovalo prihlášku do súťaže, v ktorej sme mali
možnosť vyhrať lákavé ceny, a to vybrané produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote
2000 eur, veselo zúbkové balíčky pre všetky deti
a učiteľky z tried, ktoré sa zapojili do projektu
a v neposlednom rade jeden z ôsmich koncertov
zúbkovej hliadky. Túžba po výhre bola veľká, aj keď
šance na výhru boli malé už len preto, že sme túto
súťaž vyhrali už v roku 2015 získaním finančnej
odmeny vo výške 1000 eur na nákup produktov dm.

Naším víťazstvom preto bolo už to, že sme
u deti pozorovali osvojovanie pravidiel správneho
umývania zúbkov. Avšak zapojenie sa do správnej
a účelnej veci prinieslo nečakané prekvapenie a aj
odmenu - vyhrali sme. Stali sme sa víťaznou materskou školou za Žilinský kraj, a tým aj jednou
z ôsmich víťazných materských škôl z celého Slovenska. Naša radosť a tiež vďaka bola skutočne
veľká. Krásnu finančnú výhru však prevýšila prisľúbená návšteva a koncert Zúbkovej hliadky
u nás v materskej škole dňa 25. 5. 2018 v zložení:
Zuzka a Monika Haasové, Robo „Zubožrút“ Papp,
Bystrík, Martin Chynoranský a zubná lekárka
Katka Bartonková. Členovia Zúbkovej hliadky
najprv venovali víťaznej triede „Vtáčatká“ hodinku v triede, kde prostredníctvom zväčšených modelov a zubných pomôcok vysvetľovali zábavnou
formou, prečo a ako sa správne starať o ústnu
hygienu. Deti si na nich veľmi rýchlo zvykli.
V príjemnej atmosfére sa z našich detí a týchto
mediálne známych osobností stali kamaráti, navzájom sa oslovovali menom, suverénne spolu
komunikovali a zabávali sa. Príjemná a uvoľnená
atmosféra sa preniesla vďaka priaznivému slnečnému počasiu z triedy na školský dvor, kde Zúbková hliadka už pre všetky deti z materskej školy
spievala pesničky, doplnené vystúpením veveričiek Biby a Bibky a samozrejme aj spevom škôlkarov, ktorí si tieto pesničky obľúbili. Svojím ve-

selým vystúpením prilákala Zúbková hliadka na
dvor aj prvákov zo základnej školy. Po skončení
koncertu deti dostali zúbkové balíčky a rozlúčili
sa so zúbkovou hliadkou, s ktorou sa ešte spoločne odfotografovali. Zážitky detí z tohto dňa boli
veľmi silné a pesničky si spievali kedykoľvek
v nasledujúcich dňoch.
To sme ešte však netušili, že o niekoľko dní sa
budeme z našej škôlky sťahovať z dôvodu rekonštrukcie a dobudovania priestorov materskej školy. Prevádzka materskej školy bola v júni obmedzená a dočasne umiestnená v priestoroch základnej školy pre deti rodičov, ktorí súrne potrebovali
ponechať dieťa v materskej škole. Touto cestou sa
chceme poďakovať rodičom, ktorí nám vyšli v
ústrety a mohli si ponechať svoje dieťa doma.
Záverom prajeme všetkým deťom krásne prázdniny.
Kolektív MŠ v Or.Lesnej

I. sv. prijímanie
Naša farnosť 6. mája slávila slávnosť Prvého sv. Prijímania, ktorú prijalo
48 detí. Z toho 25 dievčat a 23 chlapcov. Detičky pripravovali katechétky
Zdenka Majcherová a Katka Srogoňová, spev cvičili s pani učiteľkou Vierkou Kvakovou. Organizáciu a prípravy zabezpečili rodičia prvoprijímajúcich detí za čo im všetkým veľmi pekne ďakujeme.
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Slávnosť sa niesla v duchu bieleho kvietka, ktorý bol obrazom čistej
dušičky dieťaťa, ktorú navštívila a obsadila Pánova prítomnosť. Po prijímaní
si detičky zobrali kvietky do svojich domovov, aby sa tak mohli o ne starať
a aj cez ne voňať a potešovať Pána.
Silvia Rabčanová

Zážitky zo školy v prírode
Hurá, a je to tu! Týždeň, na ktorý sme sa tešili
celý školský rok. Čaká nás päť dní a štyri noci v
škole v prírode. Pani učiteľky pre nás pripravili
pobyt na chate Slaná voda v Oravskej Polhore.
V pondelok ráno (4. júna) sme do školy prišli
nie so školskými taškami, ale veľkými kuframi
(maminky nás zbalili pekne podľa zoznamu). My
sme si v škole zbalili ešte potrebné veci na učenie
a zábavu a už sme netrpezlivo čakali na autobus.
Aj toho sme sa dočkali. Do autobusu nastúpilo
dvadsať štvrtákov (osemnásť zo 4. B a dvaja zo 4.
A) a tri pani učiteľky – Zuzka, Jarka a Hanka.
Bezpečne sme dorazili na „miesto činu“. Viacerí z nás boli na Slanej vode po prvýkrát, tak sme
sa len obzerali a híkali od prekvapenia, kde sme
to. Veď naša Lesná je dedinka lesná, ale tam bol
úplne samý les a nič iné len les. A pusa sa nám
nezavrela ani vtedy, keď sme zistili, že sa nachádzame pod Babou horou (učili sme sa o nej na
vlastivede).
Po odchode autobusu sme sa ubytovali v dvoch
chatkách – dievčenskej a chlapčenskej. Pani učiteľky nám pomohli s vybaľovaním. Pred obedom
sme mali trošku času poobzerať si okolie. Jesť a
učiť sa sme chodievali do veľkej chaty. O naše
žalúdky sa výborne starali tety kuchárky, ktoré
varili chutné jedlá a také, čo máme radi. Tak sme
si veru chodili aj na dupľu. Technické veci nám
zabezpečoval milý a ochotný ujo Janko. O naše
zdravie a úrazy sa staral ujo Števko (chytili sme
dvoch kliešťov Ferkov a dve osy).
Každý deň sme sa učili slovenčinu a matematiku. Pani učiteľka Zuzka mala pre nás pripravené
úlohy, ktoré sme riešili v skupinách. V pondelok
sa nám veru nechcelo na úlohách pracovať, ale
rýchlo sme zistili, že čím skôr úlohy vypracujeme, tým skôr pôjdeme von. Ostatné dni šlo učenie
ako „po masle“, veď naša pani učiteľka nám stále
hovorí „ve dvou se to táhne líp“. A my sme boli na
robotu až piati. Ostatné predmety sme sa učili
vonku počas celého dňa. Ráno začínalo rozcvičkou, každý deň sme mali prírodovedné, vlasti-

vedné a veru aj telocvičné prechádzky, po
večeroch sme si spievali pesničky zo štvrtáckej hudobnej výchovy a na dobrú noc nám
naša pani učiteľka čítala z knihy Obyčajná
tvár. Na výtvarnej výchove sme vyrábali návrhy na logá pre školu
v prírode a stavali sme
kamenných mužíčkov
na brehu riečky. To vám
bola zábava (najmä vylievanie vody z čižiem)!
A každý deň sme sa nachádzali v inom storočí. Začali sme pravekom, pokračovali starovekom, stredovekom a
skončili sme v súčasnosti.
Tie naše vychádzky boli tiež veľmi zaujímavé.
V pondelok sme spoznávali okolie chaty. Pani
učiteľky nám povedali, že tu v minulosti boli
kúpele. Ostatné informácie sme si zisťovali na
náučných tabuliach cestou k studni so slanou vodou. Boli sme veru zvedaví, aká je tá voda slaná.
Čakalo nás však nemilé prekvapenie – pumpa
bola pokazená. Tak sme si zahrali super praveké
divadielka. V utorok sme sa vybrali k hájovni,
kam chodieval aj sám Hviezdoslav. Hoci sme sa o
ňom ešte neučili, teta sprievodkyňa nám prezradila veľa zaujímavého z jeho života. Zas sme o
niečo múdrejší. Ďalší deň hneď po obede nás
čakal výstup na Babiu horu. Podarilo sa nám
vyliezť až do nadmorskej výšky 1275 metrov nad
morom. Odtiaľ bol krásny výhľad na široké okolie
Oravy. Vo štvrtok sme mali naplánovanú prehliadku skanzenu v Zuberci. Videli a počuli sme
veľa zaujímavého o živote našich pradedov a veľ-

mi nás potešilo, keď nám teta sprievodkyňa ukázala dom z Oravskej Lesnej.
Bolo toho veľmi veľa, čo sme za tých pár dní
stihli vidieť a zažiť. Zoznámili sme sa s pánom
Klobásom (bola to psia slečna), hrali sme a športovali spolu s pani učiteľkami, veľa sme sa rozprávali a smiali. Každý večer sme si zapisovali do
denníkov svoje zážitky z celého dňa. Niektorí z
nás písali pár slov či vetičiek, ale boli aj takí, čo si
napísali celé romány. Budeme mať peknú pamiatku na školu v prírode. Ale stále sme čakali na ten
moment, kedy pani učiteľky vyhlásia nočnú hru.
Aj sme sa na to vo štvrtok pýtali, ale pani učiteľky
nás schladili odpoveďou, že nie sme v pionierskom tábore ale v škole v prírode. Tak sme šli
namrzení skôr spať, lebo posledný deň sme zavčasu vstávali.
Ledva sme zaspali, zrazu nás niekto začal
budiť. Ťažko sme otvárali oči a vyťahovali sa z
postelí. Pani učiteľky nás budili a vraveli, že si
máme vziať so sebou prázdne fľaše, pretože zistili, že pumpa je už opravená a ideme si nabrať
vodu hneď, lebo ráno to nestihneme. Ako sme sa
blížili k altánku s pumpou a svietili sme si baterkami, zdalo sa nám, že tam niekto na nás čaká.
Boli to však malé balíčky – darčeky, ktoré sme
dostali na pamiatku nášho pobytu v škole v prírode. Porozprávali sme si o svojich najkrajších momentoch z pobytu, napumpovali sme si do fliaš
vodu, vybrali sme si darčeky a vrátili sa späť do
postelí. Kým sme zaspali, smiali sme sa na tom,
ako nás pani učiteľky dobehli.
A bol tu piatok (8. jún), posledný náš deň.
Zbalení a naraňajkovaní sme sa rozlúčili so zamestnancami chaty, ktorí sa o nás vzorne starali.
Nezabudli sme ani na pána Klobásu. Pri nastupovaní do autobusu nám veru bolo smutno, že sa ten
týždeň už skončil. Tých päť dní a štyri noci ubehli
veľmi rýchlo, nestihli sme ani smútiť za rodičmi a
zistili sme, že nám vôbec nechýbali mobily, počítače a tablety.
Škola v prírode bola perfektná, veľmi radi by
sme si ju zopakovali. Odporúčame všetkým mladším spolužiakom vyskúšať si to a ničoho sa nebáť.
Ďakujeme všetkým dospelákom – rodičom,
učiteľom aj zamestnancom chaty Slaná voda za
„mega“ týždeň v škole v prírode.
Žiaci zo 4. B triedy
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DEŇ DETÍ
Vidieť úsmev na detskej tvári je to najkrajšie, čo si môže rodič želať. Podarilo sa
nám to práve v deň, ktorý patril iba deťom.
Deti v Oravskej Lesnej zažili 3. júna plno
skvelých zážitkov, na ktoré len tak rýchlo
nezabudnú. Aj keď nám počasie spočiatku
neprialo, vďaka hokejovému štadiónu sme o
nič neprišli. Práve tu pre deti čakalo veľa
atrakcií: hrad na skákanie, vozenie na štvorkolkách, maľovanie na tvár, 8 stanovíšť, na
ktorých deti mohli získať žetóny, za ktoré si
mohli vymeniť rôzne ceny. Okrem toho nám
spestril poobedie svojím detským vystúpením spevák zo skupiny Arzén Jaro Gažo.
Hlad a smäd mohli deti zahnať hranolkami,
cukrovou vatou a kofolou.

Nezažili by sme také krásne popoludnie, keby nám po finančnej stránke
nepomohli sponzori a pán starosta, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať.
Najviac zo všetkého by som sa však chcela poďakovať všetkým mladým
ľuďom, ktorí pomohli pri organizovaní tohto dňa, za ich ochotu, trpezlivosť,
láskavosť a hlavne za to, že sa dokázali tak pekne venovať deťom. Ďakujem.
Už teraz sa teším na ďalší deň detí.
Katarína Katrenčíková
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Činnosť našich seniorov
zývame všetkých našich seniorov, ktorí u nás ešte neboli.
Ďakujeme vedeniu obce, že nám vždy vyjde v ústrety a sponzorom, ktorí nám pravidelne prispievajú na
naše akcie.
Za seniorklub Emília Chvojková

Tento rok sme ako seniori boli na pútnickom
pobyte v Ludzmierzi, ktorý bol spojený s relaxačným pobytom v Chocholove. Urobili sme si
aj týždenný pobyt v Sklených Tepliciach. V rámci spolupráce so Základnou školou „Starí rodičia
deťom“ sme predviedli staré zvyky spojené s
príchodom jari a pastierstvom v Oravskom regióne. Nechýbali sme ani pri stavaní mája a najkrajšou akciou bola brigáda s lesníkmi pri skrášľovaní okolia kaplnky Sedembolestnej panny Márie
pod Paráčom. Radi sa zúčastňujeme všetkých
aktivít v našej obci a samozrejme nechýbajú štvrtkové stretnutia v Seniorklube, kam srdečne po-

Mladí hasiči a hasičky sa stretli v Rabči
Mladí hasiči a hasičky z Oravskej Lesnej, ktorí sa
zúčastňujú v Základnej škole krúžku mladých hasičov,
si zmerali sily v súťaži PLAMEŇ v Rabči s rovesníkmi
z okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
Súťažilo sa v disciplíne Štafetový beh na 400 m s prekážkami a Požiarny útok s prekážkami CTIF a osobitnou
disciplínou bol požiarny útok s vodou.
V disciplíne Štafetový beh na 400 m s prekážkami
a Požiarny útok s prekážkami CTIF sa dievčatá umiestnili
na peknom 2. mieste z 18 súťažných kolektívov za Vasiľovom a tretie skončili dievčatá zo Zubrohlavy. Našim dievčatám unikol postup na krajské kolo o 4,91 sec.
Chlapci sa v tej istej disciplíne umiestnili na 33. mieste
zo 40 súťažiacich kolektívov. Keďže patrili medzi najmladších a najmenších súťažiacich, je to vynikajúce miesto.

V požiarnom útoku s vodou skončili dievčatá na 8. mieste a chlapci na 34. mieste.
Z uvedených výsledkov vyplýva, že naši mladí hasiči a hasičky sa v konkurencii troch
okresov nestratili, naopak milo prekvapili a môže nás tešiť, že rastú ďalší pokračovatelia
Dobrovoľných hasičov v Oravskej Lesnej.
Rudolf Brisuda
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Okienko
z obecnej kroniky
Y

V letných mesiacoch roku 1966 sa začal
budovať miestny vodovod, ktorý mal zásobovať pitnou vodou verejné budovy,
a to základnú školu, materskú školu a
zdravotné stredisko.

Y

V roku 1966 sa vyvíjalo veľké úsilie
o využitie priestorov starej školy, a to
takým smerom, aby tieto prázdne priestory boli využité a dané k dispozícií pre
výrobné účely Tesly Orava a aby bola
v nich zriadená prevádzka Tesla Oravská Lesná. Po veľkom úsilí bola uzatvorená dohoda medzi Teslou Orava Nižná
a Miestnym národným výborom v Oravskej Lesnej (terajším Obecným úradom)
o vytvorenie prevádzky – Tesla Oravská
Lesná. Po tejto dohode sa okamžite pristúpilo k prípravným prácam na rekonštrukcií tejto budovy. Dňa 23. septembra
1967 bola slávnostne otvorená a daná do
prevádzky Tesla Oravská Lesná. Tak sa
vytvorili pracovné príležitosti pre ženy
v domácnosti, ktoré nemohli odchádzať
za prácou mimo svojho bydliska.

Y

Y

V roku 1968 – apríl – kolaudácia materskej školy. Materská škola bola vybudovaná s kapacitou pre štyridsaťdva detí.
Ukončenie stavby privítali s veľkou radosťou najmä zamestnané matky.
V roku 1968 – máji – na základe iniciatívy občanov bola začatá stavba nového
oplotenia okolo miestneho cintorína.
Anna Pojezdalová
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Z obecnej matriky
Medzi nás prišli

Od nás odišli

Marec 2018
Ema Hrčkuľáková
Lukáš Laššák
Jozef Brisuda
Martina Kolenčíková
Jakub Kubičár

Marec 2018
Jozefa Holubčíková
Justína Krivulčíková
Anton Briš
Helena Romanová
Milan Kolenčík

80 r.
90 r.
82 r.
65 r.
88 r.

Apríl 2018
Ela Brišová
Karolína Ptačinová
Karolína Zacková

Apríl 2018
Justína Mordáčiková

86 r.

Máj 2018
Jozef Sumega

49 r.

Jún 2018
Jordan Srogoň
Zdenko Chudoba
Juraj Paľák

42 r.
53 r.
77 r.

Máj 2018
Samuel Vengrin
Dominika Fajčáková
Jozef Kojda
Silvester Tereštík
Anna Ignaťáková
Dominik Dendis
Jakub Oparty
Jún 2018
Tomáš Chmeľ

Krásne výročie sobáša oslávili
60. rokov spoločného života:
Kristína a Anton Vrábeľ
Karolína a Rudolf Olbert
Justína a Bohumil Fajčák

3. 5. 2018
14. 6. 2018
22. 6. 2018

55. rokov spoločného života:
Margita a František Kolenčík
Agáta a Benedikt Tereš
Justína a Štefan Ladňák

30. 3. 2018
15. 4. 2018
20. 4. 2018

50. rokov spoločného života:
Anna a Viktor Briš
Emília a František Brisuda

23. 3. 2018
29. 6. 2018

Jubileum oslávili...
Marec 2018
70 rokov – Kamil Barut
Jozef Dulovčík
75 rokov – Anna Kolenčíková
80 rokov – Anton Holubčík
Jozef Krivulčík
Apríl 2018
70 rokov – Veronika Holtanová
Angelika Brachňáková
Jaroslav Briš
75 rokov – Kamil Laban
80 rokov – Petronela Brňáková
85 rokov – Hermína Pojezdalová
Máj 2018
70 rokov – Justín Kojda
Augustín Zlatoš
75 rokov – Margita Kojdová
Anton Noga
80 rokov – Karolína Holubčíková
85 rokov – Ján Podstavek
Jún 2018
70 rokov – Jakub Tereštík
Margita Bartošová
Margita Nogová
Angela Bejdáková
Jozef Murín
75 rokov – Svetluška Škamorová
Justína Ladňáková
90 rokov – Kristína Tisoňová

Stolný tenis — vyhodnotenie sezóny 2017/2018
Sezónu 2017/18 možno považovať za jednu z najúspešnejších v histórii klubu. A-družstvo mužov účinkovalo v 2. lige mužov a v konkurencii klubov z väčších miest a bohatšou históriou sa nestratili. Svedčí o
tom konečné umiestnenie na druhej
priečke. Dokonca stále bolo v hre aj
1.miesto, to si ale strážila Nižná a do
konca sa už na tom nič nezmenilo.
Družstvo ťahal za víťazstvami Juraj
Teplanský, spomedzi všetkých v druhej lige dosiahol tretiu najlepšiu
úspešnosť 86 %. Dobre mu sekundoval aj Mikuláš Ševec, ten po slabšom
začiatku dosahoval tiež dobré výsledky a celkovo skončil na 8. mieste.
Trojkou družstva, ktorý odohral kompletnú sezónu bol Igor Bohovič. Získaval dôležité body a spomedzi
všetkých skončil na 21. mieste . Štvoricu dopĺňal mladý Martin Briš. Snažil sa koľko vládal, koniec sezóny ho
však v najlepšej forme nezastihol.
Dobre naskočil Martin Kolenčík, ktorý prevažnú časť roka odohral za Bdružstvo v 5. lige. Trvalo, kým sa
rozbehol, no na konci už podával znovu stabilné výkony a v úspešnosti
dokonca predbehol aj Igora Bohoviča. Takže družstvo sa takto dopĺňalo
a výsledkom je pekné celkové
2. miesto v súťaži.
B-družstvo mužov štartovalo v
5. lige a posilnené o Martina Kolenčíka nemohlo mať iný cieľ ako 1.
miesto a postup do 4.ligy . Tu sa ale
negatívne prejavila neúčasť Mateja
Nádašského, ktorý odcestoval za prácou a bol nakoniec k dispozícií len
na 4 stretnutia. Základ tak tvorili
Martin Kolenčík, Lukáš Rabčan, Mi-

lan Laššák, a Dávid Grofčík. Dopĺňali podľa potreby Kolenčík Roman,
Fafejta Miro, Antušák Dušan, či Michal Póčik. Nestálosť a nevyrovnanosť kádra malo za následok, že prvé
miesto získali hráči Istebného a druhé
obsadilo družstvo Or. Lesná B. A
keďže baráž sa nakoniec nehrala, postup sa zas nevydaril a béčko bude
naďalej hrať 5. ligu.
C-družstvo mužov štartovalo v
6. lige, základ tvorili Dávid Grofčík,
Miroslav Fafejta, Lukáš Rabčan,
Dušan Antušák, a aj Michal Póčik či
Michal Vrbinčík. Družstvo, dá sa
povedať, plávalo v pokojných vodách
aby sa vyhlo vypadnutiu. Pri pomerne úzkom zložení je toto umiestnenie zodpovedajúce.
D-družstvo mužov štartovalo v
7. lige, kde bolo snahou dať možnosť
mladším hráčom. Hrali v zložení
Rabčan Lukáš, Antušák Dušan, František Briš, Vrbinčík Michal, Vigoda
Matúš, Kuhejda František, Kolenčík
Dušan ml. V tomto zložení však na

túto súťaž nestačili a skončili na poslednom 12. mieste v tabuľke. Tu mal
najlepšiu úspešnosť Lukáš Rabčan
62%, no určite mal na viac, vo vyšších
ligách podával lepšie výkony.
Mali sme samozrejme v súťažiach
aj mládež, v krajských súťažiach hrali súťaž dorastu a starších žiakov.
Pekný úspech dosiahol Lukáš
Rabčan, ktorý sa v kategórii starších
žiakov stal Majstrom Oravy na rok
2018 v dvojhre a spolu s Radovanom
Planietom aj vo štvorhre. S kategóriou starších žiakov sa teda rozlúčil
mimoriadne úspešne a prajeme mu,
aby vo svojej výkonnosti napredoval, aby bol čo najviac prospešný aj
v kategóriách dospelých.
No a treba ešte spomenúť aj našich najmladších, ktorí sa začali zapájať do procesu, Patrik Pojezdala,
Daniel Novosad, Jozef Turoň a ďalší.
Výchova detí je veľmi dôležitá.
Okrem dlhodobých súťaží sa
usporadúvali aj pravidelné akcie, ako
STAROSTA CUP 2018, ŠTEFAN-

Naši Juniori MAJSTRAMI ORAVY! — GRATULUJEME!
V sobotu 16. júna sa v Zubrohlave konal veľký oravský futbalový
sviatok. V krásnom areáli tunajšieho
TJ SOKOL sa odohrali Majstrovstvá
Oravy v kategórii U13 (žiaci do 13
rokov). Pozvánku na tento finálový
turnaj dostali aj futbalisti Oravskej
Lesnej na základe víťazstva vo svojej skupine. Na Oravskú Lesnú tak
čakali víťazi ostatných skupín, a to
domáca Zubrohlava, Istebné, Oravský Podzámok, Brezovica a Krušetnica. „Do turnaja sme vstupovali s malou dušičkou. Vedeli sme, že máme
kvalitu, ale nepoznali sme súperov.
Nevedeli sme, aké sú naše šance na
titul, keďže nás čakali víťazi skupín“
hovorí tréner žiakov Jozef Poništiak,
ktorý sa zodpovedným vedením zaslúžene podieľa na víťazstve svojho
tímu.
Prvý zápas nás čakalo silné Istebné, s ktorým sme nezačali vôbec dobre. Po polčase sme prehrávali 1:0,
následne ešte súper nastrelil brvno
našej bránky. Od tohto momentu sa

naši chlapci zomkli a podarilo sa im
zápas otočiť tromi gólmi a vyhrali
sme 3:1. S Oravským Podzámkom
sme odohrali asi najlepší zápas na
turnaji a vyhrali sme jednoznačne 3:0.
Tretí zápas nás čakal najväčší favorit
súťaže - Zubrohlava. Zápas bol ako
na hojdačke. Vyhrávali sme 1:0, následne súper vyrovnal, hneď na to

sme skórovali na 2:1 a súper opäť
vyrovnal. Po tomto momente sa nám
podarilo dostať tretíkrát do vedenia
3:2 a nato sme hneď pridali štvrtý aj
piaty gól a zdolali sme v náročnom
zápase súpera 5:2. Po tomto zápase
sme si uvedomili, že reálne môžeme
získať vytúžený titul Majstra Oravy.
Čakala nás Brezovica, ktorú sme

Lukáš Rabčan
SKÝ TURNAJ PRE NEREGISTROVANÝCH a na záver sezóny naša
"TOPKA" kde sme pri posedení
a občerstvení zhodnotili a ukončili
celú sezónu.
Poďakovanie patrí všetkým naším sponzorom za ich dlhodobú priazeň a podporu.

okrem jednej malej chyby v obrane
k ničomu nepustili a vyhrali jednoznačne 4:1. Po tomto zápase sme sa
dozvedeli radostnú novinu, že Krušetnica remízovala s Oravským Podzámkom, čo znamenalo, že bez ohľadu na náš výsledok v poslednom zápase, budeme MAJSTRI ORAVY. Do
posledného zápasu sme preto nastúpili bez stresu, užili sme si ho a súpera vyprevadili z turnaja s výpraskom
6:0. Po zápase vypukli oslavy a my
sme sa začali tešiť z tohto veľkého
úspechu. Ďakujem chlapcom za celoročnú prácu, prístup a nasadenie.
Vďaka patrí aj TJ Oravská Lesná
a v neposlednom rade rodičom. Zároveň by som chcel pozvať na naše
zápasy aj ostatných rodičov, ktorí
majú čas a chuť. Sú srdečne vítaní.
Pozývam aj chlapcov, ktorí by chceli
hrávať futbal a reprezentovať našu
dedinu na tréningy. Viac informovať
sa môžete na tel. čísle 0903 419 924.
Tréner Jozef Poništiak
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Predajňa MIMEX nad predajňou SV MAX
ponúka
Plávajúce podlahy, vinylové a PVC, podlahy, soklové a prechodové
lišty, koberce kusové , tkané, záclony, garníže, tapety
Tel. 0907 819 903

Predajňa HERPLAST nad predajňou SV MAX
ponúka
Plastové a hliníkové okná , vchodové dvere, interiérové dvere,
garážové brány, parapety, žalúzie, rolety, sieťky proti hmyzu
Tel. 0907 819 903

Oprava bicyklov a motoriek
Potrebujete opraviť bicykel alebo motorku?
Aj takáto služba je tu pre vás v ústredí obce.
Kontakt : 0917 863 970

TAXI v Oravskej Lesnej
Potrebujete sa niekam dostať a nemáte auto alebo ste nestihli autobus?
Práve pre vás je tu celkom nová služba – TAXIslužba.

V prípade potreby volajte 0911 474 745

O

INZERCIA

O

INZERCIA

Zapojte sa do súťaže o najlepší návrh
na „VÍTAČ DO OBCE“
Každá obec má svoje charakteristické črty. Preto v obci vzniklo
rozhodnutie skrášliť našu obec na jej začiatku a na jej konci vítačom,
ktorý bude predstavovať určitú symboliku resp. charakteristiku našej
obce. Máme záujem zatraktívniť Oravskú Lesnú tak pre turistov ako aj
pre tých, ktorí obcou „len prechádzajú“. A keďže máme v radoch našich
občanov mnoho šikovných a kreatívnych ľudí, obec Oravská Lesná
vyhlasuje II. kolo súťaže návrhov na zhotovenie takéhoto diela. Do
I. kola, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke obce, FB stránke obce
a FB stránke Lesniankých novín sa aktívne zapojilo 7 uchádzačov.
Z pomedzi nich nebol zatiaľ vybraný ani jeden návrh ako finálny návrh na
takýto vítač. Keďže sa nachádzame v pomerne náročnom klimatickom
podnebí, hodnotené budú i materiály a zároveň i trvácnosť materiálov,
z ktorých by sa mal pútač zhotoviť. Po vyhodnotení I. kola súťaže
8-členná komisia pri tvorbe návrhu odporúča použiť: drevo(kameň),
ľudový prvok, prírodný materiál, zohľadniť snehové podmienky(výšku
snehu), nadkrytie (ochrana pred poveternostnými podmienkami). Chýbať
nemôže ani erb obce a tiež erb hornej Oravy. Komisia by uvítala aj
možnosť vyrobenia makety tohto vítača (nie je podmienkou). Najlepšie
tri návrhy budú odmenené finančnými odmenami. Vaše návrhy môžete
posielať mailom na

obecnyurad@oravskalesna.sk
alebo doručiť osobne na obecný úrad do 31.08.2018.
Jozef Rošťák
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