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Stretnutie s Bohom
Človek vo svojom živote absolvuje mnoho
stretnutí. Nie všetky sú rovnako prežívané. Sú
to stretnutia s reálnymi bytosťami, ale aj stretnutia s Bohom. Tieto stretnutia nás budú teraz
zaujímať. Môžeme ich zhrnúť do troch skupín.
Prvé je pri počatí či
stvorení človeka. Veľký
Boh a zatiaľ neznámy človek. Boh aktivizuje život.
Toto stretnutie je pre človeka zahalené a tajomné.
Boh a človek... Prvý kontakt a prvý obraz živého
Boha v duši človeka. Obraz nezmazateľný a stále prítomný.
Druhé stretnutie je v aktuálnom živote. Človek si začína uvedomovať svoju identitu, svoj
život, svoju slobodu. V tomto okamihu zaujíma
vlastný postoj obrazu živého Boha vo svojej
duši. Je to veľmi dôležité stretnutie, lebo sa
deje v slobode človeka, kým to prvé bolo
v tajomstve. Tu už nie je anonymný človek
a Boh je tiež tak trochu známy. Stretnutie môže
byť oživujúce alebo tragické. Má to v rukách
človek – ako stvorenie, bytosť z Božích rúk.
V dejinách stvorenia kedysi zaznelo: "Nebudem slúžiť..." ale tiež: "Tvoja vôľa nech sa
stane." Čo bolo osožnejšie pre svet, život, pre
človeka...?
Tretie stretnutie sa odohráva v úplnej samote človeka stojaceho pred Bohom, ktorý už
nie je anonymný ani neviditeľný. Okamih smrti
je stretnutie tvárou v tvár. To je stretnutie
s večnosťou. "Poďte,..." alebo "Vzdiaľte sa..."
Toto stretnutie si zvlášť uvedomujeme po tieto
dni. To je hodnotenie nášho života. Výsledok
má v rukách tak trochu aj človek.
Sú aspoň tri dôležité stretnutia človeka
s Bohom: počatie, rozhodnutie, smrť. Prvé posiela človeka do života, druhé môže dať životu
plnosť a zmysel a tretie blaženosť. A postoj
človeka? Na svet sa nepýta, aktívne žiť sa mu
nechce a smrti sa bojí. Ale toto nemôže byť os
ľudského života. Je pravda, že na svet sa nepýtame, ale pre život sa rozhodujeme. A keď
máme žiť, stojí za to, aby sme život prežili
dobre a statočne. Na konci cesty nás čaká
blaženosť a ten istý Boh, ktorý nás kedysi poslal do života. Môžeme povedať: "Blahoslavení, ktorí prežili život dobre a statočne a Boží
obraz v ich duši bol stále viditeľný."
Boh a človek sa stretávajú. Pocítili sme to
v svojom živote? Máme možnosť nebáť sa týchto stretávaní. Určite to bude tak, ako nám je
sľúbené. Hore srdcia i hlavy!
Anton Oparty
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Mladí heligonkári si zahrali v Markíze

Na našej škole začal od septembra vyučovať
hru na heligónke nový učiteľ pán Bruno Bartoš.
Dostal pozvanie z TV Markíza účinkovať a predstaviť svoju hru i svojich žiakov v Teleráne. „Bol
to sen detí, zahrať si pred televíznymi kamerami,
dva roky sme čakali na toto pozvanie“ prezradil
Bartoš. „Hoci deti z Lesnej učím len krátko, aj oni
sú moji žiaci, sú šikovní a sám by som bol smutný, ak by som ich nezobral so sebou“ dodal. A tak
naši mladí heligonkári: Martin Briš, Tibor Kojda,
Simona Václavová, Alžbeta Skotnická, Katarína
Rabčanová a Tomáš Jakubjak spolu s deťmi

z Lokce, Hruštína, Babína, Brezy, Lomnej a Novote 3. októbra navštívili priestory televízie a boli
účastní na živom vysielaní Telerána. Ako sa hovorí „človek mieni, Pán Boh mení“, stalo sa, že
v tom čase zomrel legendárny spevák Karel Gott,
a tak boli i v televízii nútení prispôsobiť sa tejto
udalosti. Naším heligonkárom tak ostal len malý
priestor na prezentáciu nacvičených pesničiek. Aj
napriek tomu si to deti užili a majú zážitky nielen
z toho, že sme ich videli v televízií, ale i z raňajok
s moderátormi a návštevou vysielacích štúdií.
Silvia Rabčanová

Úspechy na majstrovstvách sveta
Na posledné októbrové dni budú súrodenci
Richterovci isto dlho spomínať. Pretláčaním sa
rukou naozaj žijú naplno. Po predchádzajúcich
úspechoch v súťažiach na Slovensku, či majstrovstvách Európy v Grécku, sa im podarilo presadiť
sa aj na vytúžených majstrovstvách sveta konajúcich sa tento rok v Rumunsku.

Natália vo svojej kategórii juniorky do
15 rokov a do 70 kg z ôsmich súťažiacich obsadila
krásne 2. miesto
v pretláčaní sa ľavou rukou a rovnako 2. miesto
za pravú ruku.
Stanislav sa
v kategórii do 65
kg a 18 rokov
umiestnil rovnako
s pravou aj ľavou
rukou na 10. mieste zo 17 účastníkov tejto kategórie. Našim rodákom srdečne gratulujeme
a ďakujeme za reprezentáciu. Samozrejme prajeme ešte množstvo ďalších úspechov, pokiaľ im to
ruky budú dovoľovať ☺.
Jozef Rošťák

Očami starostu
Opäť po dlhšom čase by som aj ja
rád využil príležitosť, aby som Vám
priniesol informácie o dianí v našej
obci.
Letné obdobie je za
nami a my sme
sa snažili využiť teplé dni na
pokračovanie
v investíciách
a ďalšie budovanie našej
krásnej dedinky.
Ako prvé spomeniem, že sa nám
podarilo po dlhom a ťažkom zápase s
„byrokraciou“ dokončiť chodník na
Pribišskej v smere na Zákamenné.
Zatrubnenie priekopy spolu s dažďovou kanalizáciou bolo financované
z prostriedkov EÚ, vrchný kryt a pomocné odvodnenie svahov sme dofinancovali z vlastných zdrojov. Pri
realizácii sme narazili na niekoľko
nepríjemných prekvapení v podobe
náročnej a nepraktickej úpravy vjazdov a zároveň vypukol problém
s obrovským množstvom vody stekajúcej zo strmých kopcov. Na základe osobnej obhliadky spolu s poslancami OZ sme pristúpili k úprave
vjazdov, pridali sme čistiace koše na
odvodnení a opravili priečne odvodňovacie žľaby na jednotlivých vjazdoch, nanovo preasfaltovali zlé
vjazdy a po celej dĺžke nového chodníka sme zaviedli pomocné odvodnenie tak, aby sme na hlavnú cestu
nevypúšťali žiadne nadbytočné množstvo vody a komplikovali tak dopravu najmä v zimnom období. Riešili
sme tiež problém pri jednom vjazde
na už existujúcom chodníku a tiež
odvodňovacie šachty pri najnáročnejších úsekoch. Dúfam, že sa nám
podarilo spoločnými silami vybudovať chodník, ktorý bude plnohodnotne spĺňať účel, pre ktorý bol budovaný. Je ním bezpečnosť všetkých chodcov no najmä našich najmenších.
Budova základnej školy v našej
obci mala už dlhodobo problémy
s pôvodnou strechou, ktorá mala za
sebou 60-ročnú ťažkú prácu s ochranou celej budovy. Najnáročnejšie
bolo vždy obdobie zimy, kedy sa
množstvá snehu na streche základnej
školy „šplhali“ k výške 2 m a viac.
Takéto neľahké skúšky dali tejto streche poriadne „zabrať“ a to až tak, že
statické posúdenie vyhodnotilo stav
ako havarijný. V tejto situácii nám
podalo pomocnú ruku Ministerstvo
školstva SR, ktoré nám na odstránenie tohto stavu prispelo celkovou sumou 300 000,- EUR so spoluúčasťou
obce vo výške 45 000,- EUR. Takýmto spôsobom sa nám podarilo
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strechu opraviť zosilnením každej
krokvy, výmenou nahnitých častí krovu a ich zosilnením, dvojitou para
zábranou, plným debnením, pokrytím strechy hliníkovým plechom
o hrúbke 0,8 mm, oplechovaním komínov, štyrmi radmi zachytávačov
snehu, dvojnásobným počtom hákov
na odtokové žľaby a inými úpravami.
Ako dodatočná investícia bola oprava fasády na starej časti budovy, ktorá je financovaná vo výške cca 1/2
nákladov obcou a cca 1/2 ZŠ s MŠ
v našej obci. Opätovne chcem túto
formu dobrej spolupráce obce a ZŠ
s MŠ zastúpenej riaditeľom školy vyzdvihnúť a úprimne za ňu poďakovať.
Myslím si, že naša budova základnej
školy je opäť krajším a bezpečnejším
miestom vzdelávania našej budúcej
generácie.
V okolí zdravotného strediska
pribudli nové parkovacie miesta. Na
základe podnetu občanov a poslancov OZ sme pristúpili v okolí zdravotného strediska k zmene parkovania a k jeho rozšíreniu. Vzhľadom
k tomu, že parkovanie s priamym
výjazdom na cestu sa ukázalo ako
nebezpečné a v rozpore s vyhláškou,
pristúpili sme k zriadeniu jedného
vjazdu a výjazdu na dvor k zdravotnému stredisku. Zároveň sme v časti
od trafostanice vytvorili nové parkovacie miesta formou kolmého státia.
Celá úprava parkovacích miest je
dočasná. Finálna vrstva spolu s vyznačením parkovacích miest bude
zrealizovaná až po dokončení komplexnej rekonštrukcie zdravotného
strediska. Dôvodom je plánovaný
pohyb ťažkých mechanizmov, ktoré

by túto plochu znehodnotili. Do pozornosti chcem dať tiež možnosť parkovania na parkovisku oproti budove základnej školy cez cestu, ktoré
môžu pacienti využívať v prípade, že
bude nárazovo parkovisko pri zdravotnom stredisku zaplnené. V súčasnosti plánujme rozšírenie parkovania pri budove zdravotného strediska
aj v jeho zadnej časti, toto však bude
vytvorené až v budúcom roku. Za
trpezlivosť a pochopenie ďakujeme.
V priebehu budúceho roka nás
čaká intenzívnejšia spolupráca s našim poľským partnerom v rámci operačného programu Interreg PL-SK,
konkrétne obcou Ujsoly a Źywieckym powiatom. V rámci tejto spolupráce máme plánovaných aj niekoľko investičných akcií, financovaných
z prostriedkov EÚ. Prvou aktivitou
bude rozšírenie a rekonštrukcia
sály nášho kultúrneho domu. Táto
zvýši svoju kapacitu asi o 50 miest
(rozšírením pod priestorom balkóna).
Ďalšou aktivitou bude stavba informačného centra na námestí pred
obecným úradom a výstavba novej
časti chodníka smerom na Zákamenné v dĺžke 670 m. Tieto práce začneme až v budúcom roku, keď nám to
budú dovoľovať klimatické podmienky. Myslíme aj na miestnu časť Jasenovská. Snažíme sa rovnako zabezpečiť finančné zdroje na vybudovanie chodníka v dĺžke približne 2 km,
čo predstavuje pomerne náročnú investíciu, ktorú nie je možné zvládnuť
bez dotácie z iných zdrojov. Veríme
preto, že sa nám podarí byť v žiadosti
o dotáciu na jeho vybudovanie úspešnými.

Zber a odvoz smetí v našej obci
zabezpečuje nová spoločnosť.
Keďže má naša obec ako subjekt,
ktorý nakladá s verejnými financiami, povinnosť obstarávať vývozcu
odpadu cez proces verejného obstarávania, pristúpili sme k vypísaniu
výberového konania prostredníctvom
verejnej súťaže. Do tejto súťaže sa
mali možnosť zapojiť všetky spoločnosti vrátane dlhoročného domáceho
vývozcu odpadu spoločnosti FB
mont, s.r.o. zastúpenej pánom Františkom Brňákom, ktorý bol v súťaži
tiež oslovený. Do súťaže sa nakoniec
zapojili len dve spoločnosti –
BRANTNER FATRA, s.r.o. z Martina a spoločnosť CA-Cargo, s.r.o.
z Čadce. Úspešným uchádzačom sa
napokon stala spoločnosť CA-Cargo,
s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu.
S touto spoločnosťou sme podpísali
zmluvu na obdobie 24 mesiacov
s účinnosťou od 01. 09. 2019.
V našej obci opäť chýba detská
lekárka.
Po náhlom odchode našej dlhoročnej detskej lekárky a obyvateľky
obce MUDr. Daniely Murínovej je
naša obec opäť bez detskej lekárky.
I keď plnú kompetenciu v oblasti zabezpečovania zdravotnej starostlivosti má odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, snažíme sa
v tejto oblasti aj my urobiť maximum
preto, aby sme pomohli detského lekára zabezpečiť. Po intenzívnej komunikácii s riaditeľkou odboru zdravotníctva sme oslovili všetkých detských lekárov, ktorí by potencionálne mali možnosť a ochotu prevziať
detskú ambulanciu v našej obci. Zo
všetkých oslovených lekárov nakoniec do úvahy prichádza len jedna
detská lekárka, s ktorou intenzívne
komunikujeme o možnosti obsadiť
našu ambulanciu. Situáciu nám komplikuje fakt, že sa jedná o lekárku,
ktorá zatiaľ nemá ukončenú atestáciu
a teda ambulanciu musí dozorovať
praktický lekár s atestáciou. Plne si
každý z nás uvedomuje, že je pre
naše maminky s deťmi absolútne nereálne a dlhodobo neprípustné, aby
so svojimi deťmi navštevovali detského lekára v Trstenej, prípadne boli
odmietaní z dôvodu nedostatku kapacity u lekárov zo susedných obcí.
Treba však brať do úvahy fakt, že ani
Lekárska komora ani odborníci z danej oblasti nemajú v súčasnosti dostatok odborníkov, ktorí by mohli
miesta, ako je aj to naše, obsadiť „voľnými“ lekármi.
Marek Majdiš
starosta

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
U z n e s e n i a zo dňa 21. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo (OZ)
schvaľuje
žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na výstavbu
stanice „základňová stanica NOORL O2 Slovakia,
s.r.o. A NN elektrická prípojka“ s podmienkami: po
realizácii výkopových prác uviesť terén (prístupovú
komunikáciu) do pôvodného stavu (násyp, štrkodrvy
a pod). Osadenie stožiara odsunúť na bezpečnú vzdialenosť od miestnej komunikácie (od okraja cesty podľa skutočného stavu) vo vzdialenosti minimálne 8 m.
Ak dôjde pri výstavbe dopravou materiálu alebo použitím inej techniky k poškodeniu prístupovej miestnej komunikácie, túto je stavebník povinný uviesť do
pôvodného stavu. Za týmto účelom je potrebné pred
začatím prác zhotoviť podrobnú fotodokumentáciu
stavu tejto miestnej komunikácie. Pri projektovaní
stožiara nastaviť technické parametre tak, aby bolo
možné stožiar využívať aj ako vyhliadkovú vežu.
Zároveň poslanci OZ žiadajú všetky podrobnosti súvisiace s osadením stožiara prerokovať v rámci územného konania, na ktoré žiadajú byť prizvaní.
OZ berie na vedomie:
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
OZ schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
2. Plnenie programového rozpočtu bez výhrad.
3. Tvorbu fondov opráv z prebytku hospodárenia vo
výške 5 214,42 €.
OZ schvaľuje:
realizáciu úpravy parkoviska pri zdravotnom stredisku do 15. 07. 2019.
OZ schvaľuje:
opravu cesty od p. Rudolfa Vrábľa, č. d. 361 v smere
ku p. Jozefovi Fajčákovi, č. d. 391 v sume 20 000,- €
a to:
5 000,- € z rozpočtu obce Oravská Lesná z kapitoly
04 510,
15 000,- € z dotácie Lesov SR, š. p..
OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písmeno b) zákona
č. 583/2004 Z. z. konkrétne povolené prekročenie
príjmov a výdavkov
OZ schvaľuje:
program odpadového hospodárstva za roky 2016 –
2020
OZ schvaľuje:
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722 a Ján PAĽÁK,
a Valéria PAĽÁKOVÁ, obaja bytom 029 57 Oravská
Lesná č. s. 892, ktorej predmetom je kúpa pozemkov:
-1/1-inu parcely registra KN „C“ parcelné č. 12091/6
– trvalý trávny porast o výmere 338 m2, zapísanú
v LV č.4 293 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich v 1/1-ine,
-1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné č. 12091/13 – trvalý trávny porast o výmere
643 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 37/2019
zo dňa 14. 05. 2019, vyhotoviteľ Ing. Jozef Pažický,
Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO: 33857245, úradne
overeným dňa 21. 06. 2019 z pozemku registra KN
„C“ č. 12091/1 – trvalý trávny porast o výmere 1817
m2, zapísaného v LV č. 4293 k. ú. Oravská Lesná,
obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na
meno predávajúcich v 1/1-ine,
-1/1-inu novovytvoreného pozemku parcely registra
KN „C“ č. 12091/14 – trvalý trávny porast o výmere
44 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 37/2019
zo dňa 14. 05. 2019, vyhotoviteľ Ing. Jozef Pažický,
Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO: 33857245, úradne
overeným dňa 21. 06. 2019 z pozemku registra KN
„C“ č. 12091/2 – ostatná plocha o výmere 288 m2,
zapísaný v LV č. 4293 k.ú. Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo pod B 1 na mená
predávajúcich v 1/1- ine,
-1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“

č. 12090/4 – lesný pozemok o výmere 40 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 37/2019 zo dňa 14. 05.
2019, vyhotoviteľ Ing. Jozef Pažický, Brodno 68, 010
14 Žilina, IČO: 33857245, úradne overeným dňa 21.
06. 2019 z pozemku registra KN „C“ č. 12090/1 –
lesný pozemok o výmere 3414 m2, zapísaný v LV č.
1160 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo pod B 2 na meno predávajúcej Valérie
Paľákovej, rod. Kolenčíkovej v 1/1-ine za cenu 10,€/m2. Poplatok za vyhotovenie geometrického plánu
a za vklad do katastra uhradí Obec Oravská Lesná.
OZ schvaľuje:
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722 a Štefániou
KOJDOVOU, bytom 029 57 Oravská Lesná 445,
ktorej predmetom je predaj pozemok registra KN „E“
parcelné č. 7920 – lesný pozemok o výmere 1374 m2,
zapísaný vo výpise z katastra nehnuteľností LV č.
2811 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcej v 1/1-ine
za cenu 1,- €. Poplatok za vklad do katastra uhradí
Obec Oravská Lesná.
OZ schvaľuje:
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722 a Máriou Turoňovou, bytom Jasenovská 423, 029 57 Oravská
Lesná a Annou Krivulčíkovou, bytom Jasenovská
413, 029 57 Oravská Lesná, ktorej predmetom je
kúpa pozemkov:
-1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné číslo 7664/2 – trvalý trávny porast o výmere
121 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 20/2019
zo dňa 04. 06. 2015, vyhotoviteľ Ing. Jozef Pažický,
Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO: 33857245, úradne
overeným dňa 29. 06. 2015 z pozemku registra KN
„E“ č. 7664 – trvalý trávny porast o výmere 760 m2,
zapísaného v LV č. 3575 k. ú. Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno
predávajúcich v 1/1-ine,
-1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné č. 7665/2 – ostatná plocha o výmere 58 m2,
vytvorený geometrickým plánom č. 20/2019 zo dňa
04. 06. 2015, vyhotoviteľ Ing. Jozef Pažický, Brodno
68, 010 14 Žilina, IČO: 33857245, úradne overeným
dňa 29. 06. 2015 z pozemku registra KN „E“ č. 7665
– ostatná plocha o výmere 785 m2, zapísaného v LV
č.3575 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich
v 1/1-ine,
-1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné číslo 7666/2 – lesný porast o výmere
50 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 20/2019
zo dňa 04. 06. 2015, vyhotoviteľ Ing. Jozef Pažický,
Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO: 33857245, úradne
overeným dňa 29. 06. 2015 z pozemku registra KN
„E“ č. 7666 – lesný porast o výmere 801 m2, zapísaného v LV č. 3575 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich v 1/1- ine, za cenu 1,- € pre každého predávajúceho za všetky predávajúce pozemky. Poplatok za
vyhotovenie geometrického plánu a za vklad do katastra uhradí Obec Oravská Lesná.
OZ schvaľuje:
návrh VZN o určení výšky príspevkov pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Oravská Lesná
OZ schvaľuje:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Oravská Lesná na 2. polrok s doplnením ostatných kontrol o kontrolu zásad hospodárenia s majetkom obce

U z n e s e n i a zo dňa 20. 09. 2019
OZ schvaľuje:
1. Budúcu kúpnu zmluvu medzi budúcim predávajúcim Antonom Murínom trvale bytom Oravská Lesná
č. 167 a budúcim kupujúcim Obcou Oravská Lesná
so sídlom Oravská Lesná č. 291, 02957, IČO:
00314722, ktorej predmetom bude kúpa pozemkov
registra „E“ parcelné čísla 8018/1 o výmere 685 m2
a 8018/2 o výmere 1823 m2 v k. ú. Oravská Lesná,
vedených správou katastra Okresného úradu Námes-

tovo a to za kúpnu cenu stanovenú Obecným zastupiteľstvom vo výške 15,50 €/m2. Kúpna cena je splatná
v štyroch splátkach, z ktorých prvá splátka kúpnej
ceny vo výške 1/4 z celkovej sumy bude zaplatená na
účet predávajúceho, uvedený v kúpnej zmluve, po
podpísaní kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zvyšné časti kúpnej ceny budú splatné nasledovne: druhá splátka vo výške 1/4 celkovej sumy bude
splatná do 12 mesiacov nasledujúcich po mesiaci,
v ktorom bola zaplatená prvá splátka časti kúpnej
ceny; tretia splátka vo výške 1/4 celkovej sumy bude
splatná do 12 mesiacov nasledujúcich po mesiaci,
v ktorom bola zaplatená druhá splátka časti kúpnej
ceny a štvrtá splátka vo výške 1/4 celkovej sumy bude
splatná do 12 mesiacov nasledujúcich po mesiaci,
v ktorom bola zaplatená tretia splátka časti kúpnej
ceny. Kúpnu zmluvu sa obe zmluvné strany zaväzujú
uzatvoriť bezodkladne po tom, ako bude Okresným
úradom Námestovo, odborom pozemkovým a lesným vydané v prospech budúceho predávajúceho rozhodnutie o nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním a jeho následným zápisom do katastra nehnuteľností. Obe zmluvné strany sa zaväzujú poskytnutím
vzájomnej súčinnosti na zabezpečenie všetkých náležitostí k uzatvoreniu predmetnej zmluvy.
2. Zhotovenie geometrického plánu, kde náklady na
jeho zhotovenie bude znášať budúci kupujúci pozemkov nachádzajúcich sa pod dočasne stojacimi garážami. Poslanci OZ po oslovení vlastníkov garáži, stanovia na základe GP presnú výmeru pozemkov, ktoré
budú predmetom kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1.
tohto uznesenia.
3. refundáciu účelne vynaložených nákladov na zhotovenie prejazdu na pozemok, ktorý je predmetom
zmluvy uvedený v bode 1. tohto uznesenia, v prospech p. Antona Murína vo výške 600 eur.
OZ schvaľuje:
1. Zámennú zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná,
029 57 Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722 ako
prvý vymieňajúci a Gabrielou Habľákovou, bytom
029 57 Oravská Lesná č. s. 844, ako druhý vymieňajúci, ktorej predmetom je zámena pozemkov prvého
vymieňajúceho zapísaných na LV č. 905 katastrálne
územie Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, a to pozemkov registra „C“ KN parcelné
číslo 9700/256 – trvalý trávny porast o výmere
829 m2, parcelné č. 9700/257 – trvalý trávny porast
o výmere 44 m2, parcelné č. 9700/258 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 121 m2, parcelné číslo
9700/260 – ostatná plocha o výmere 688 m2, parcelné
č. 9700/261 – ostatná plocha o výmere 22 m2 pod B 1
na meno prvého vymieňajúceho v 1/1-ine, za pozemky druhého vymieňajúceho a to
-1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné č. 9700/377 – ostatné plochy o výmere
1523m2, vytvorená geometrickým plánom č. 284/2019
zo dňa 18. 09. 2019, vyhotoviteľ Jozef Brandys –
firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metóda 329/6, 029
01 Námestovo, IČO: 36431281 z pozemku registra
KN „E“ parcelné č. 8124 – orná pôda
o výmere 2486 m2, zapísaného v LV č. 2855 k. ú.
Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich v 1/1-ine,
-1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné č. 9700/379 – zastavaná plocha a nádvoria
o výmere 188 m2, vytvorený geometrickým plánom
č. 284/2019 zo dňa 18. 09. 2019, vyhotoviteľ Jozef
Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metóda
329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281 z pozemku registra KN „C“ parcelné č. 9700/17 – zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 408 m2, zapísaného v LV
č. 1233 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná,
okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich
v 1/1-ine,
-1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné č. 9700/381 – trvalý trávny porast o výmere
157 m2 a 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra
KN „C“ parcelné číslo 9700/382 – trvalý trávny porast o výmere 18 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 284/2019 zo dňa 18. 09. 2019, vyhotoviteľ
Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila
a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281
z pozemku registra KN „C“ parcelné č. 9700/272 –
trvalý trávny porast o výmere 1717 m2, zapísaného
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v LV č. 2257 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na meno predávajúcich v 1/1-ine.
2. Poplatok za vyhotovenie geometrického plánu a za
vklad do katastra uhradia vymieňajúci rovnakým dielom.
OZ schvaľuje:
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722 a Jánom Paľákom, bytom 029 57 Oravská Lesná č. s. 8, a Valériou
Paľákovou, bytom 029 57 Oravská Lesná č. s. 892,
ktorej predmetom je kúpa pozemkov:
- 1/1-inu parcely registra KN „C“ parcelné č. 12091/
6 – trvalý trávny porast o výmere 338 m2, zapísanú
v LV č. 4293 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská
Lesná, okres Námestovo, pod B l na meno predávajúcich v 1/1-ine,
- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“
parcelné č. 12091/13 – trvalý trávny porast o výmere
643 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 37/2019,
zo dňa 14. 05. 2019, vyhotoviteľ Ing. Jozef Pažický,
Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO: 33857245, úradne
overeným dňa 21. 06. 2019 z pozemku registra KN
„C“ č. 12091/1 – trvalý trávny porast o výmere 1817
m2, zapísaného v LV č. 4293 k. ú. Oravská Lesná,
obec Oravská Lesná, okres Námestovo, pod B 1 na
meno predávajúcich v 1/1-ine, za cenu stanovenú
obecným zastupiteľstvom vo výške 11,- €/m2. Poplatok za vyhotovenie geometrického plánu a za vklad
do katastra uhradí Obec Oravská Lesná.
OZ schvaľuje:
zmenu rozpočtu č. 13 na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona
č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie
príjmov a výdavkov
OZ schvaľuje:
použitie vlastných zdrojov Základnej školy s materskou školou Oravská Lesná 299 na spolufinancovanie projektov školy:
1. Projekt: „Od rozvoja gramotnosti k úspechu v živote“
2. Projekt: „Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP
v Základnej škole Oravská Lesná“
3. Dohoda číslo 19/21/054/45 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: „Pracuj v školskej
kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/
2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
OZ schvaľuje:
kúpnu zmluvu medzi Obcou Oravská Lesná, 029 57
Oravská Lesná č. 291, IČO: 00314722 a Annou Brňákovou, bytom 029 57 Oravská Lesná 306, ktorej
predmetom je kúpa 1/1-iny novovytvoreného pozemku parcely registra KN „C“ parcelné č. 7741 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2, vytvorený
geometrickým plánom č. 38/2019 zo dňa 14. 05.
2019, vyhotoviteľa Ing. Jozef Pažický, Brodno 68,
010 14 Žilina, IČO: 33857245, úradne overený dňa
21. 06. 2019, č. 466/2019, z KN „E“ parcely č. 7741 –
trvalý trávny porast o výmere 126 m2, zapísaný vo
výpise z katastra nehnuteľností LV č. 2773 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo,
pod B 1 na meno predávajúcej v 1/1-ine, za cenu
12,- €/m2. Poplatok za vyhotovenie geometrického
plánu a za vklad do katastra uhradí Obec Oravská
Lesná.
OZ schvaľuje:
nájomné zmluvy na nájom obecných bytov medzi
Obcou Oravská Lesná so sídlom Oravská Lesná č.
291, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 00314722 ako
prenajímateľom a nájomníkmi:
Hrčkuliak – Kurtulíková, trvale bytom Oravská Lesná 1137, číslo bytu 12 v bytovom dome so súp. číslom 1137,
Rudolf Vrábeľ trvale bytom Oravská Lesná 884, číslo
bytu 11 v bytovom dome so súp. číslom 1137,
Magdaléna Murínová trvale bytom Oravská Lesná
873, číslo bytu 7 v bytovom dome so súp. číslom
1094,
Mário Joštiak trvale bytom Breza, číslo bytu 4
v bytovom dome so súp. číslom 1094,
Jakub Vrábeľ trvale bytom Oravská Lesná 356, číslo
bytu 12 v bytovom dome so súp. číslom 1094.
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Deti začali využívať
zrekonštruovanú škôlku
Tohtoročný začiatok školského roka bol výnimočný najmä pre všetkých našich škôlkarov. Po
viac ako štyridsiatich rokoch škôlka prešla komplexnou rekonštrukciou.
Rekonštruovali sa tiež podkrovné priestory,
ktorými sa rozšírila kapacita škôlky o 50 percent.
Keď sa počas prerábania v minulom školskom
roku 105 detičiek delilo o priestory v základnej
škole, nová škôlka poskytuje súčasne komfortné

priestory pre takmer 150 prijatých detí. Na komplexnú rekonštrukciu zriaďovateľ – obec využila
prostriedky zo zdrojov EU vo výške takmer
1 000 000 EUR. Rovnako z vlastných zdrojov, na
priestory nedotknuté projektom, obec vynaložila
ďalších cca 350 000 EUR. Veríme, že komplexne
zrekonštruovaná škôlka poslúži veľmi dlho ďalším generáciám.
Jozef Rošťák

Výnimočný začiatok školského roka v materskej škole...
Pýtate sa prečo?
... pretože materská škola „v novom šate“
v pondelok 2. septembra 2019 privítala
malých škôlkarov,
... pretože sa na vynovenú škôlku tešili
veľkí aj malí,
... pretože všetci boli zvedaví nielen na
zrekonštruované pôvodné priestory, ale
aj na tie úplne nové, ktoré pribudli na
poschodí,
... pretože všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem o materskú školu, boli
prijaté.
Začiatok školského roka prináša pre mnohých veľké zmeny, očakávania. U tých najmenších sa objavia kde-tu aj obavy z nového,
nepoznaného. Naopak, niektoré najmä zo starších deti sa už nevedia dočkať na svojich kamarátov, s ktorými strávili v predchádzajúcom
školskom roku v škôlke veľa pekných chvíľ.
Školský rok sme spoločne začali vo vynovených zrekonštruovaných priestoroch. Materská škola sa zmenila na nepoznanie. Pribudli
nové triedy, šatne, umyvárne. Všetky priestory
boli vymaľované, nové triedy a šatne vybavené
detským nábytkom, v triedach pribudli krásne
koberce s detskými motívmi, umyvárne vkusne farebné. Za to všetko patrí jedno veľké
úprimné ĎAKUJEME každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k tomu, že sa „naše“ deti
môžu hrať a vzdelávať v novom, modernom
prostredí. Do materskej školy v školskom roku
2019/2020 nastúpilo 145 detí.
Vďaka zväčšeným priestorom zrekonštruovanej materskej školy bolo možné vyhovieť
všetkým rodičom, ktorí mali záujem o to,
aby ich dieťa navštevovalo materskú školu. Pre
deti bolo pripravených 7 tried: Lienky, Motýliky, Žabky, Vtáčatká, Mravčekovia, Sovičky
a Včielky.
Od prvých dní sa deťom venuje 12 učiteliek
pod vedením p. zástupkyne riad. ZŠ s MŠ.
Stravovanie detí a všetkých zamestnancov
MŠ zabezpečujú 4 prevádzkoví zamestnanci –
tety kuchárky, ktoré si “kraľujú“ v novučičkej
kuchyni s primeraným vybavením.
O čistotu, hygienu a úpravu prostredia
a areálu MŠ sa starajú 3 zamestnanci.
Každým dňom sa priestory škôlky zapĺňajú
škôlkarmi a už po prvých mesiacoch môžeme
povedať, že sme si už na príjemnú zmenu zvykli.
Budujeme si nové priateľstvá, vzťahy; objavujeme okolitý svet prostredníctvom hier, didaktických aktivít, experimentov, pozorovania
a spoznávania okolia a prírody. Vzťah k pohy-

bu a fyzickú zdatnosť rozvíjame cez pohybové
aktivity, hry v triedach; využívame telocvičňu
ZŠ.
Babie leto nám doprialo naplno využiť aj
nové škôlkarské ihrisko na našom dvore, ktoré
je síce menšie, ale pre deti veľmi zaujímavé.
Čo nám veľmi chýba, je poriadne veľké
pieskovisko. Keď sme sa už pomaličky zžili
s novým prostredím, s náplňou dňa v materskej škole, spoznali pani učiteľky aj kamarátov, nastal správny čas a 26. septembra 2019 sa
uskutočnilo Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej materskej školy v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy
v obci Oravská Lesná“ s významnou finančnou podporou z Operačného programu kvality
životného prostredia Ministerstva životného
prostredia SR a v rámci projektu „Rozšírenie
kapacity Materskej školy, Oravská Lesná s významnou finančnou podporou Integrovaného
regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Dojmy zo zrekonštruovanej materskej školy boli pozitívne. Možno len skonštatovať, že
takéto prostredie zabezpečuje podmienky potrebné k efektívnosti edukačného procesu
a dotvára príjemnú atmosféru. Každý deň prináša aj niečo nové, prekvapenia. Jedným
z nich bolo aj divadlo, ktoré k nám zavítalo
2. októbra s predstavením Danka a Janka. Tieto postavy svojim humorným príbehom z detského života vtiahli do deja veľkých i malých

škôlkarov. Zaujali svojim vtipom, spoločnými
aktivitami, tancom a spevom.
15. októbra sme sa boli pozrieť na výstavu
jesenných plodov, ktorú pre verejnosť vytvorili
dôchodcovia obce. Deťom sa výstavka veľmi
páčila. Mohli obdivovať kreatívne vytvorené
postavičky, zvieracie figúrky, bohato sfarbené
plody jesene.
K jeseni patrí aj október – sviatočný mesiac
našich starkých. Nezabúdame na nich a 29.
októbra naši škôlkari navštívili starkých v Domove dôchodcov v Oravskej Lesnej, kde im
zaspievali, zatancovali a potešili malým darčekom.
Teraz sa blížia jesenné prázdniny a po nich
v pondelok 4. novembra budeme oslavovať
Deň materských škôl...
Kolektív MŠ Or. Lesná

AGLIČTINA PRE DETI
Ponúkam vyučovanie
anglického jazyka
deťom od 5 a viac rokov.
Pre jedno dieťa jedna hodina
týždenne – cena 7€/ hod.
Možná aj dohoda.
Vyučovanie možné u vás doma.
Bližšie informácie na tel. čísle:

0903 247 107
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KRÁTKE SPRÁVY
Cez dedinu opäť o niečo bezpečnejšie
Neodmysliteľným prvkom bezpečnosti na čoraz frekventovanejšej
ceste II./520 cez našu obec je chodník. Počas leta sa konečne realizovala vrchná časť chodníka na Pribišskej. Zatrubnenie pod týmto chodníkom realizoval ŽSK v rámci cezhraničného projektu s Poľskou republikou ešte na jeseň 2017. Položenie
vrchnej časti sa mohlo realizovať až

po odovzdaní stavby – vrátane rekonštrukcie cesty. Po reklamácii asfaltového povrchu bolo potrebné znovu čakať na dokončenie nového asfaltového koberca. Avšak, nie je
chodník ako chodník. V tejto časti
Pribišskej po odkopoch práce na
chodníku čiastočne skomplikovali aj
pomerne strmé výjazdy. Obec hľadala individuálne riešenia na jednotli-

vých výjazdoch tak, aby
bočné cesty nenarušovali plynulosť chodníka
a rovnako aby bola odvedená všetka povrchová voda. Tento takmer
700-metrový úsek môžu
chodci bezpečne využívať od polovice septembra.

Oprava havarijného stavu
Rovnako začiatkom septembra
bola obnovená vrchná časť asfaltu na
chodníku od kostola smerom na Jasenovskú. Poslanci OZ sa takto rozhodli dočasne zlepšiť komfort chod-

cov v tejto časti obce. Po realizácii
chodníka na ostatných bezchodníkových úsekoch sa uvažuje aj tu s komplexnou rekonštrukciou.

Svojpomocná
oprava cesty
Podobne, ako pred 40-timi rokmi v akcii
“Z“, sa obyvatelia miestnej časti Bučina zapojili do spoločného diela v prospech spoločnej
veci. Začiatkom októbra sa z každého domu
v tejto lokalite chlapi s lopatami postarali
o vyčistenie priekop, ale najmä o zalátanie
existujúcich výtlkov na ceste do Bučiny. Asfaltová zmes zafinancovaná z obce, bola takto
spracovaná behom niekoľko hodín. Za túto akciu „Z“ v 21. storočí im určite patrí veľké poďakovanie!
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Nový asfaltový koberec
Cesta z Brišovky smerom ku vykrývaču bola v dezolátnom stave už
niekoľko rokov. Výtlky, ktoré v minulosti svojpomocne látali občania
tejto časti obce, sa už teraz iba zalátať nedali. Preto sa poslanci OZ
uzniesli na komplexnej oprave tejto
cesty.

Oprave cesty predchádzalo vysporiadanie vlastníckych práv. Stavebná komisia pri OZ uskutočnila
zisťovania aj na komunikáciách
v ostatných častiach obce. Na základe týchto zistení sa v budúcom roku
bude opäť rozhodovať o opravách
ďalších miestnych komunikácií.

Za chovnou psou stanicou stojí veľké úsilie
Vedeli ste, že v rodine Olbertovcov funguje od roku 2014 chovná stanica labradorských
retrieverov? Patrí medzi jednu z dvoch na celej Orave. O tom, ako prebieha chov čistokrvnej
psej rasy a koľko za tým stojí námahy od samotného narodenia psíka, sa vám snažíme priblížiť
v rozhovore s Ľubomírom a Annou Olbertovcami. Trpezlivým cvičením ich štvornohých priateľov sa im podarilo získať už niekoľko ocenení.
Koho to bol vlastne nápad, zadovážiť si labradora?
„Už ako chlapec som si domov priviedol vlastného psíka, len som akosi nepochodil. Otec povedal, že jedného psa už máme, tak som ho musel
vrátiť“, prezrádza Ľubomír. Neskôr som si zohnal

Koľko šteniat sa zvykne rodiť v jednom vrhu
a kedy môžu ísť preč od matky? Kde všade sú
už šteniatka z vašej stanice?
To býva rôzne. Raz sa narodilo jedno, prevažne okolo 5, 6, 7, ale mali sme aj 10. Najskôr môžu
odísť po ôsmich týždňoch. Naši odchovanci sú

kríženého labradora, ktorý bol však mierne agresívny – práve z dôvodu kríženia. Po návšteve
výstavy psov som sa začal obzerať za čistokrvným
psíkom. Vtedy som ešte netušil, že budeme mať
doma chovnú stanicu. No a stalo sa, z Trstenej
sme si v roku 2012 priviezli sučku Kiaru, ktorá sa
stala členom našej rodiny a od roku 2014 zakladateľkou chovnej stanice (CHS) DOGLESES.
Ako vlastne funguje taká chovná stanica?
Najskôr treba psa s jeho rodokmeňom (preukazom o pôvode) zaregistrovať a vybrať názov
CHS, ktorý sa schvaľuje v Bruseli. Názov musí
byť jedinečný a slúži v podstate každému psíkovi
z tejto CHS ako priezvisko. Rovnako mená sa
určujú podľa abecedy – pri prvom narodení šteniat
sa všetky mená začínajú písmenom „A“, pri druhom vrhu „B“ atď. Toto meno sa rovnako v CHS
nesmie opakovať. Bežne potom nový majiteľ psíka si neskôr k oficiálnemu menu zvykne pridať
vlastné meno, ktorým psíka oslovuje.
Koľko máte v súčasnosti v CHS sučiek?
Máme tri sučky: Kiaru, Klaris, Katy, ktoré sú
súčasťou našej CHS a jedno šteňa Elizabeth, ktoré
sme si nechali po prvýkrát.
Ako to vlastne funguje pri a po narodení?
A koľkokrát môže mať jedna sučka šteniatka?
Sučka niekedy rodí aj dvanásť hodín, no
a samozrejme pri nej treba byť. Psíky majú vlastnú pôrodnicu. Suka je po pôrode veľmi vyčerpaná,
preto po narodení pri nich dva týždne aj spávam.
Psíky potrebujú po narodení teplotu 28 stupňov
a tiež im svietime infračerveným svetlom. Jedna
suka môže rodiť tri maximálne štyri krát za svoj
život, avšak iba raz do roka, najlepšie po 2 rokoch.

rôzne po Slovensku, aj v Lesnej, v Čechách a aj
v Rakúsku.
Neostali ste iba pri CHS, ale zúčastňujete
sa aj na rôznych výstavách, odkiaľ ste si priviezli aj medaile. Čo všetko to obnáša? A aké
výsledky sa vám podarilo dosiahnuť?
Predovšetkým veľa cvičenia so psom. Podmienkou je absolvovanie základného výcviku.
Komisia rozhodcov hodnotí postoj psa, srsť, ukázanie zubov, pohyb do kruhu, aportovanie vo vysokej tráve a v hlbokej vode a tiež reakciu pri
streľbe z guľovnice. To všetko ho treba trpezlivo
učiť niekoľko mesiacov. Ďalšou podmienkou sú
tiež pravidelné veterinárske prehliadky, vrátane
röntgenu kĺbov. Výstavy sú prevažne s medzinárodnou účasťou, kde sa zúčastňuje až 2000 psov,
už to je pre psa dosť náročné. Od mala sa ich aj
preto snažíme učiť na rôzne zvuky, či už rádio,
kosačku, práčku alebo motorovú pílu. Výstav
a s tým spojených súťaží sa zúčastňujeme v BA,
NR, LC, tie sú samozrejme spoplatnené, poplatok
sa pohybuje 35,- € za psa na jeden deň.
S Beky sa nám podarilo trikrát uspieť na súťažiach, čím jej bol udelený titul šampiónky. Žiaľ,
z neznámeho dôvodu sa nedožila ani jedného
roku života.
Podarilo sa nám získať medailu aj toto leto
s našou Eli a posledným úspechom sa môžeme
pochváliť z októbrovej výstavy v bratislavskej
Inchebe, kde Eli získala prvé miesto v kategórii
šteniat a Katy druhé miesto v kategórii mladých.
Na ďalšiu výstavu sa chystáme už začiatkom decembra. V prípade získania 1. miesta by mohla
byť Eli šampion šteniat. Na získanie šampionátu
je potrebné vyhrať trikrát svoju kategóriu od rôznych rozhodcov.

Spomínate,
že výcvik je
veľmi dôležitý,
kam chodievate cvičiť vašich
psíkov?
Cvičíme
prevažne doma,
chodievame
tiež do Harvelky, kde psi cítia aj rôzne pachy
zveri. To je základ pre vyšší „level“ skúšok. Zháňam si tiež zabitú kačku či bažanta, čo používam
na tento účel cvičenia. Sem tam idem aj na cvičisko do Žiliny či Dunajskej Stredy ale aj do Brna,
kde sa spolu so psami učím aj ja. Takéto výcviky
sú samozrejme spoplatnené, ale bez toho to nejde.
Čo ešte, okrem samotného výcviku, treba
zabezpečiť na takú výstavu a k celkovému chovu psov?
No tým, že výstavy bývajú prevažne dvojdňové, musíme si zabezpečiť aj ubytovanie, vrátane
psov. Pes musí mať osobitne výstavnú a osobitne
cvičiacu vôdzku a veterinárny dohľad. Doma sme
sa im snažili vytvoriť podmienky na voľnejší výbeh, na noc má každá sučka svoj prístrešok. Neodmysliteľnou je pri chove aj kvalitná strava. Kupujeme rôzne zmesi výživy či granuly na rôzne etapy
vývinu psíkov.

Keby mal niekto záujem o psíka, resp. sučku z vašej CHS, ako sa k nej môže dostať?
Na našej webovej stránke “labradorskyretriver.sk“ si každý môže niečo prečítať o celej histórii CHS. Do vyhľadávača je možné zadať aj názov
Dogleses. Tam sa dá nájsť aj informácia o tom,
kedy prídu najbližšie šteniatka na svet a už si ho
radšej treba rezervovať.
Keby ste sa mohli vrátiť v čase o niekoľko
rokov späť, išli by ste ešte raz do toho?
Určite áno, naše štvornohé kamarátky sú plnohodnotnou súčasťou našej celej rodiny, už sme si
na ne zvykli a ani by sme nemenili.
LN 3/2019
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Správičky zo základnej školičky
Druhého septembra 2019 vkročilo cez brány
školy do nového školského roku 433 žiakov, 216
chlapcov a 217 dievčat. Po prvýkrát tak urobilo
42 prvákov, ktorým sa skončili krásne časy škôlkarské a začali sa krásne časy školácke.
Začiatok školského roka si naplno vychutnali
tretiaci a štvrtáci na plaveckom výcviku. Najprv
plávali štvrtáci. Ich zdokonaľovací plavecký výcvik sa konal na novootvorenej mestskej plavárni
v Tvrdošíne. Štvrtáci si veľmi pochvaľovali nové
priestory i plaveckých inštruktorov. Tretiaci základný plavecký výcvik absolvovali v priestoroch dolnokubínskeho aquaparku Aquarelax.
Krásne jesenné počasie sme využili na ďalšie
tradičné školské aktivity, ktoré sa konali v prírode. Žiaci prvého stupňa si vyskúšali svoju bežeckú kondíciu počas Behu zdravia a odmenou im
boli sladké jabĺčka. Z tých papierových, ktoré
sme si vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy,
vznikla jabĺčková výzdoba krášliaca dolnú chodbu.
Druhostupniari preverili svoju fyzickú a vedomostnú zdatnosť počas jesenných účelových
cvičení. Piataci boli v Zimnej doline, šiestaci zas
kráčali na Lesňanskú hoľu. Siedmaci sa vybrali
do Jánošíkových dier, ôsmaci na Roháčske plesá
a deviataci pokorili Babiu horu.
Pre prvostupniarov bude celý školský rok ladený športovo. Máme na škole nové podujatie –
Školská olympiáda, ktorá sa bude konať raz za
štvrťrok v priestoroch našej telocvične. Na začiatku každého štvrťroka pani učiteľky telesnej výchovy oboznámia žiakov s troma disciplínami. Jesenné disciplíny sú: hod kriketovou loptičkou, vytrvalostný beh a ohybnosť. Žiaci si disciplíny vyskúšajú, pani učiteľky zmerajú a zapíšu ich výkony.
Počas tohto obdobia si žiaci v rámci hodín telesnej výchovy (ale môžu i doma) svoje výkony
rôznymi cvikmi zlepšujú. Na konci štvrťroka opäť
pani učiteľky odmerajú výkony žiakov, aby videli, koľko sa zlepšili. Dvaja najlepší chlapci a dve
najlepšie dievčatá budú reprezentovať triedu na
štvrťročnej olympiáde, kde sa všetci z prvého
stupňa stretneme buď ako športovci, alebo ako
diváci a „povzbudzovatelia“. Najlepší športovci
budú odmenení. Informácie, priebeh a výsledky
súťaženia budú zverejnené aj na nástenke.
Je samozrejmé, že sa nebudeme venovať len
športovaniu. Učenie ostáva na prvom mieste. Ani

sme sa nenazdali a už
máme dva mesiace školy
za sebou. Pred nami sú
štvrťročné písomné práce
zo slovenského jazyka a
matematiky, štvrťročné
hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov
i konzultačný deň. Aby sa
nám všetkým darilo
i v učení, s tým nám pomáhajú aj pedagogickí
asistenti učiteľov a naše
triedne krúžky. Ale o tom
sa dočítate v samostatných
článkoch.
Zuzana Brňáková

Od rozvoja gramotnosti k úspechu v živote

Pod týmto názvom sa ukrýva školský projekt
zameraný na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšenie študijných výsledkov
žiakov, rozvoj a zvyšovanie úrovne v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti u žiakov. Projekt zároveň podporuje rozvoj
kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov a zavádzanie nových vzdelávacích metód, organizačných foriem a modelov vzdelávania do praxe.
Projekt začal 1. septembra 2019 a bude trvať
do 31. októbra 2021. Je realizovaný prostredníctvom 24 záujmových útvarov mimoškolskej činnosti – krúžkov. Jednotlivé krúžky pracujú pod
vedením:
p. uč. Viera Olbertová: Fiktívna firma
p. uč. Viera Vrábľová: Rozvoj kritického myslenia
v oblasti čitateľskej gramotnosti
p. uč. Eva Demková: Tvorivé čitateľské dielničky
p. uč. Eliška Kovaľová: Technika I.
p. uč. Serafín Beňuš: Technika II.
Robotika
p. uč. Mária Očkajáková: Finančná gramotnosť
pre najmenších
p. už. Beáta Pojezdalová: Bádateľský program

p. uč. Helena Klimčíková:Koučingom k zručnostiam
p. uč. Viera Kvaková: Tvorivé písanie I.
p. uč. Katarína Srogoňová: Tvorivé písanie II.
p. uč. Zuzana Brňáková: Projektívne myslenie I.
p. uč. Zdena Majcherová: Projektívne myslenie II.
p. uč. Peter Oparty: Rozvoj kritického myslenia
v oblasti EnV
p. uč. Monika Brachňáková: Finančná gramotnosť – príprava na život
p. uč. Iveta Kozáková: Debatné posedenie
p. uč. Iveta Mičeková: Mediálna pedagogika pre
najmenších
p. uč. Alena Kojdová: Matematika – zdroj voľnočasových aktivít I.
p. uč. Zuzana Laššáková: Matematika – zdroj
voľnočasových aktivít II.
p. uč. Margita Viatrová: SFUMATO
p. uč. Eva Mateášová: Chémia pre život
p. uč. Jarmila Kakusová: Čítanie s porozumením I.
p. uč. Mária Kvaková: Čítanie s porozumením II.
p. uč. Katarína Kojdová: Pojmotvorné mapovanie
Zuzana Brňáková

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov
so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Oravská Lesná
Tento projekt na našej škole beží už od februára 2018 a bude trvať do januára 2021. Cieľom
projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v našej základnej škole. Aktivity projektu prispievajú k:
– pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania,
–- pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú školu a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stuLN 3/2019
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peň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu.
Špecifická pozornosť je venovaná zlepšeniu
školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Toto je zabezpečené činnosťou dvoch pedagogických asistentov. Ich úlohou sú aktivity zamerané na:
– vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitosti vo výchovno-vzdelávacom procese,

– tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích
programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania,
– aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so
ŠVVP s ostatnými žiakmi.
Svojou prácou sa pedagogickí asistenti snažia
o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zuzana Brňáková

eRko tábor 2019
„Spolu s Pavlom vydajme sa putovať po Božích cestách...“ odhodlane sa ozývalo po areáli
tohtoročného lesňanského eRko tábora. Tak totiž
znel úryvok našej hymny, ktorý odkazoval na
táborovú tému – Po stopách svätého Pavla. Rozhodnutí nechať sa inšpirovať životom „apoštola
národov“ sme 15. júla 2019 vyrazili do Novoti
stráviť nezabudnuteľný týždeň. A výprava to bola
veru poriadna – 77 detí a 18 animátorov priprave-

s problémami) zvíťazí. Súťaží bolo naozaj neúrekom: Maxihra, Človeče, Športová štafeta, Hľadači pokladov, vedomostný kvíz, obľúbené Safari,
menej obľúbená Snehulienka... Disciplíny poriadne otestovali našu rýchlosť, pamäť, vynaliezavosť,
vytrvalosť i tímového ducha; naučili nás víťaziť aj
prehrávať. Umelecké nadanie sa v nás prebudilo
pri vymýšľaní a hraní scénok, speve spoločných
piesní či tancovaní eRko tancov.

ne Nočná hra. Hoci tma si pre nás pripravila
niekoľko nástrah a prekvapení, všetci si s nimi
hrdinsky poradili. Nevzdali sme sa ani pri hľadaní
stratených Pavlových listov počas Stopovačky
a nemenej úspešne sme si počínali pri Hre do
dediny. Šikovné deti si totiž vedia poradiť na
úzkom lesnom chodníku rovnako bravúrne, ako
na rušnej ulici.
Počas celého týždňa nám prialo počasie, a tak

ných otestovať maximálnu nosnosť dvoch autobusov i ubytovacie kapacity novotského Agrokomplexu.
V prvý deň sme sa rozdelili do skupín, ktoré
niesli názov podľa Pavlových apoštolských listov: Kolosania, Efezania, Galaťania, Korinťania,
Solúnčania, Rimania a Filipania. Títo všetci boli
kedysi posilňovaní vo viere sv. Pavlom a my sme
chceli byť ich hodnými nasledovníkmi. Každý
tím sa „vyzbrojil“ svojou vlajkou, farebnými šatkami a pokrikom, no najmä presvedčením, že
v pripravených súťažiach hravo (alebo hoci aj

Ranná a večerná modlitba vždy upriamila našu
pozornosť na najdôležitejší cieľ – prijatý dar viery
nestratiť a šíriť ho skutkami lásky k Bohu
a k blížnemu. A keďže svätci a svedectvo ich
života sú vzorom hodným nasledovania, animátori si pre deti pripravili niekoľko scénok o udalostiach zo života svätého Pavla. Bohatosť duchovného programu doplnila nielen spoločná modlitba Krížovej cesty či Korunky k Božiemu milosrdenstvu, ale najmä účasť na sv. omši vo farskom
kostole v Novoti.
Príjemným spestrením tábora bola nepochyb-

sa náš program pomaly napĺňal, až sa naplnil
úplne. V sobotu 20. júla sme po vyhodnotení
celotýždňového snaženia cestovali domov. A nové
zážitky, kamarátstva, spomienky a nepochybne aj
príklad i posolstvo svätého Pavla, cestovali
s nami...
Ďakujeme všetkým podporovateľom za duchovnú, finančnú či akúkoľvek inú pomoc.
Ďakujeme tiež rodičom za prejavenú dôveru.
Je pre nás cťou, radosťou a záväzkom, že
môžeme tráviť zmysluplný čas s vašimi deťmi.
Vaši eRko animátori

Rozprávkový les
Posledný prázdninový deň chcela sociálna komisia spríjemniť deťom v rozprávkovom lese. Až 30 účinkujúcich – rozprávkových bytostí sa postaralo o program plný
zábavy, hier a prekvapení, ktorého sa zúčastnilo 80 detí v sprievode rodičov. Poďakovať by sme týmto chceli obci Oravská
Lesná, PharmDr. Helene Harmatovej, poslancom OZ – Marekovi Bjaloritovi, Augustínovi Viatrovi a Ladislavovi Brišovi za pomoc, ZŠ s MŠ za poskytnutie EKO triedy,
Jozefíne Smolejovej za výborný guláš, Matúšovi Polečovi za poskytnutie aparatúry
a samozrejme všetkým účinkujúcim. Rozprávkové bytosti sa už na Vás tešia opäť
o rok.
Mariana Kianičková
LN 3/2019
strana: 9

Mesiac úcty k starším
skúsenosti, ktoré mu vekom pribudli. Preto si ich
nesmierne ceníme, najmä tých, ktorí sa stále aktívne zapájajú i naďalej do aktivít našej dediny
a to aj vďaka členom senior klubu.
Staroba je úplne prirodzenou súčasťou nášho
života. Prichádza pomaly, často nebadane. Dôležité je uvedomiť si, že napriek úbytku fyzických
síl neznamená, že by sa človek mal vzdať vecí,
ktoré má rád. Napriek tomu, že už im zrak či sluch
neslúži alebo sú pripútaní na lôžko, stretnutie má
svoj zmysel. Nezabúdajme na našich starších najbližších. Stále sú to naši starí rodičia, ktorí nás
vychovali, ktorí nás kŕmili dobrotami a tolerovali
naše huncútstva. Vráťme im to tým, že s nimi
budeme rozprávať o každodennom živote i spomienkach. Trpezlivo pri nich sedieť, pomôcť im
zmerať tlak, s varením, pomodliť sa, uvariť kávu
a iné bežné domáce práce, pri ktorých sa dá spoločne tráviť čas.

Opäť prišiel október, ktorý dostal prívlastok –
mesiac úcty k starším. Pripomína nám, aby sme si
ctili seniorov a prejavili im náklonnosť. V našej
dedine býva zvykom každoročne pripraviť posedenie pre starších občanov, aby sme si uctili ich
vek a poďakovali im za ich prácu, ktorú vykonávajú pre svoje rodiny i našu rodnú dedinu. Aj
tento rok, 13. októbra, sa kultúrny dom zaplnil
seniormi, kde ich čakal kultúrny program v podaní hudobnej skupiny Duo Rytmus. Ako poďakovanie dostali kvet a malý darček a členovia obecného úradu im pripravili malé občerstvenie.
Október je vďaka pestrej palete farieb prírody
najkrajší mesiac. Podobne, ako je to s ročnými
obdobiami, je to aj s ľudským životom. I človek je
krásny nielen vtedy, keď je mladý, rezko a svižne

vykračuje, ale i vtedy keď pribúdajú vrásky na
jeho tvári a krášli ho jeho múdrosť a životné
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Silvia Srogoňová

Dožinková zábava
Po zbere všetkej úrody sme 12. októbra
v kultúrnom dome oslávili ukončenie zberu plodov zeme, poďakovali za tieto dary a zabavili sa
po ťažkej práci.
Šikovné ruky našich občanov vyzdobili
priestory KD plodmi z našich záhrad, lesov a lúk,
ktoré nám pripomenuli Božiu dobrotu s akou sa o
nás Boh stará. Dožinkový veniec, ozdobený poľnými kvetmi a farebnými stužkami, sme odo-

Výstava úrody našich seniorov
Členovia nášho seniorklubu si aj
tento rok pripravili krásnu výstavu plodov zozbieraných v ich záhradkách.
Termín výstavy väčšinou plánujú na
víkend, v ktorom si v obci pripomíname dôležitosť zachovávania úcty k starším. Aj keď sa výstava každoročne
opakuje, nájdu sa v nej vždy nové,
originálne a vtipné nápady. Pri príležitosti posedenia skôr narodených do
našej obce druhú októbrovú nedeľu
zavítalo aj hudobné duo Rytmus
z Oslian, ktoré sa postaralo o spríjemnenie chvíľ svojim hudobným programom. Toto podujatie s vlastným vystúpením spestrili aj samotní členovia
seniorklubu. V mene Lesnianskych novín a všetkých neskôr narodených vyslovujeme aj my našim starým mamám a starým otcom ĎAKUJEME
a prajeme ešte veľa síl a zdravia
v kruhu najbližších!
Jozef Rošťák

Naši najdrahší, želáme Vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou, láskou
a Božím požehnaním.

vzdali nášmu pánovi starostovi. Ďalej nás čakala
ľudová zábava spojená so spevom a tancom, ako
aj pohostenie s tradičnými jedlami.
Ďakujeme všetkým, ktorí si ctia naše tradície, milujú folklór a všetkým tým, čo si s nami
pripomenuli neoceniteľnú históriu a s ňou späté kultúrne zvyky a tradície.
Silvia Srogoňová

INFO Z OBCE

Z obecnej matriky

Dodatočné
dedičské konanie
po ukončení ROEP
Po zápise ROEP do katastra nehnuteľnosti v Námestove v apríli 2019 nastali prípady, kedy sa zapísali pozemky na LV pod
menom osoby, ktorá už nežije. Tieto pozemky je potrebné v rámci dodatočného
dedičského konania predediť na dedičov po
zosnulej osobe. Títo dedičia si však musia
podať na Okresný súd v Námestove žiadosť
o dodatočné dedičské konanie po navrhovateľovi (zosnulom).
Marta Horná

Daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti
— povinnosť do konca
januára 2020
Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, VZN
č. 8/2009 má každý, kto nadobudol pozemky v rámci ROEP na LV povinnosť najneskôr do konca januára 2020 podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný
úrad v Oravskej Lesnej a to písomne alebo
osobne. To sa nevzťahuje na pozemky, ktoré užíva (obhospodaruje) na základe nájomnej zmluvy Poľnohospodárske družstvo
Oravská Lesná.
Anna Pojezdalová

P O Z VÁ N K A
NA VIANOČNÉ TRHY
Dňa 7. decembra sa
v našej obci budú konať už
tradičné vianočné trhy.
Milí remeselníci, ktorí máte
záujem predávať svoje
výrobky, prihláste sa
najneskôr
do 25. 11. 2019 u pani
Vlasty Večerekovej
na č. t. 0908 220 505 alebo
prostredníctvom emailu:

vlastavecerekova@post.sk.

Medzi nás prišli

Od nás odišli

Júl 2019
Adam Kovalčík
Denis Špirko
Wiliam Alexander
Chromek
Nela Kureková
Mia Anna Pojezdalová
Júlia Godišová
Dorota Kubičarová
Katarína Brišová

Jún 2019
Emil Chudiak

August 2019
Agáta Kolenčíková
Miroslav Brimus

Jubileum oslávili...
47 r.

August 2019
MUDr. Daniela Murínová 74 r.
September 2019
Pavol Dulovec

61 r.

Október 2019
Ernestína Rakučáková
Karolína Holubčíková
Anton Tisoň

83 r.
81 r.
69 r.

September 2019
Joachim Briš
Adela Majdišová
Filip Petrus
Október 2019
Lukáš Kovalčík
Ema Kolenčíková
Karolína Kvasničáková
Mateo Turoň

Krásne výročie sobáša oslávili
50 rokov spoločného života: 1969 – 2019
Anna a Rudolf Rechtorík
Jozefína a Jozef Srogoň
Mária a Milan Olbert
Ľudmila a Jozef Dulovčík
Margita a Martin Kojda
Anna a Ladislav Brňák

Júl 2019
70 rokov – Stanislav Birka
Kristína Ladňáková
Jozef Sumega
Milan Murín
Terézia Nogová
František Dulovec
75 rokov – Angela Polečová
Anton Dendis
Jozefa Škamorová
Anton Škamor
85 rokov – Margita Dendisová
August 2019
70 rokov – Angela Kojdová
Milan Holubčík
80 rokov – Jozefa Kojdová
September 2019
70 rokov – Anna Podstavková
75 rokov – Jozef Habľák
Október 2019
70 rokov – Milan Olbert
75 rokov – Jozefa Murínová
80 rokov – Juraj Briš
Justína Fajčáková

Oslávencom srdečne
gratulujeme a prajeme
veľa zdravia, radosti
v kruhu svojich najbližších
a veľa Božích milostí!

Možno sa ešte pamätáš, akúže nám to vtedy hrali, veselú, či ťahovú,
mala si v tvári páľavu a ústa sa Ti usmievali.
Prešli už roky, prefrkli.
K tomuto dňu sa vráťme ako k studni,
ako sa ku studienke vracia laň, skalopevne mi stisni dlaň
a nezabudni, nezabudni...
Zo srdca gratulujeme a prajeme ešte veľa spoločných rokov života.

Spomienka
Dňa 22. augusta tento svet navždy
opustila detská lekárka

MUDr. Daniela Murínová.
Počas svojho života a lekárskeho
povolania sa starala o zdravie detí
niekoľkých generácií nielen v našej
obci.
Venujme jej tichú spomienku.
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Ako pátrať po predkoch a vytvoriť rodokmeň
Prirodzenou túžbou človeka je zistiť, kto boli jeho predkovia, odkiaľ pochádzali, ako
a kde žili, koľko mali detí, čím sa živili a ako zomreli. Každý človek má 2 rodičov, 4 starých
rodičov, 8 prastarých rodičov atď. Tajomstvo predkov odhaľujú matriky.
Osobitne sa viedli matrika rodná (matrica baptisatorum), matrika sobášna (matrica copulatorum) a matrika zosnulých (matrica defunctorum).
Rodná matrika obsahuje nasledovné informácie: meno dieťaťa, mená rodičov (u matky aj rodné
meno), prípadne odkiaľ pochádzali, vierovyznanie rodičov, bydlisko (názov obce, číslo domu),
mená krstných rodičov, meno krstiaceho kňaza
a v poznámke je niekedy údaj o úmrtí. Rodná
matrika Oravskej Lesnej z rokov 1857 – 1894
obsahuje v poznámke záznamy o úmrtí ľudí do
40. rokov 20. storočia. Sobášna matrika obsahuje nasledovné informácie: dátum sobáša, meno
a priezvisko ženícha a nevesty, ich vek v čase
sobáša, miesto bydliska (názov obce), vierovyznanie, spoločenský stav, mená svedkov a meno sobášiaceho. Úmrtná matrika obsahuje nasledovné informácie: dátum úmrtia, meno a priezvisko,
meno žijúceho manžela, prípadne manželky,
v prípade nežijúceho partnera je uvedené, že bol
vdovec/vdova, názov obce, kde bol pochovaný.
Ľudia ich študujú, aby si vytvorili vlastný rodokmeň.
Cirkevné matriky sa viedli do roku 1895. Oravská Lesná (Erdútka) bola založená v roku 1731
a patrila do rímskokatolíckej farnosti v Lokci do
roku 1748. To znamená, že Erdútčania v uvedených rokoch boli zapísaní do matrík v Lokci.
V rokoch 1748 – 1787 patrila Oravská Lesná
(Erdútka) do rímskokatolíckej farnosti v Zákamennom, čiže predkov z tohto obdobia budeme
hľadať v zákamennských matrikách. V roku 1787
bola založená rímskokatolícka farnosť v Oravskej
Lesnej a pán farár Joachim Zummer (*1747 †1797)
začal viesť matriky v októbri tohto roku.
Všetky zachované cirkevné matriky sú uložené v Štátnom archíve v Bytči. Po roku 1991 americkí mormoni (členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní) osemnásť rokov skenovali
cirkevné matriky na Slovensku a v súčasnosti si
ich môžeme prezerať online na internete, na webovej stránke www.familysearch.org.
Od roku 1895 sa viedli štátne matriky na matričných úradoch v mestách a obciach. Matriky
majú lehotu uloženia 100 rokov na matričnom
úrade, potom sa ukladajú do štátnych archívov,
lebo sú cennými archívnymi dokumentmi. Ľudia
v minulosti potrebovali tri knihy pre život – bibliu, matriku a pozemkovú knihu. V súčasnosti má
archív v Dolnom Kubíne štátne matriky z Oravskej Lesnej z rokov 1895 – 1903. Súčasťou matričnej agendy po roku 1895 boli tzv. sobášne
spisy, v ktorých nájdeme cenné genealogické informácie.
Najvhodnejším spôsobom, ako sa dostať pred
rok 1895, je požiadať príslušný matričný úrad
o vystavenie rodného, sobášneho a úmrtného
listu zosnulého predka. Tieto výpisy nám poskytnú množstvo zaujímavých menných, miestnych a chronologických údajov, ktoré nás posunú
do minulosti. Z rodného listu zistíme presný dáLN 3/2019
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tum narodenia predka, vierovyznanie, miesto narodenia a mená rodičov. Sobášny list nám poskytne presný dátum sobáša, dátumy narodenia ženícha, nevesty, ich vek v čase sobáša, mená rodičov
a miesta ich narodenia. Sobáš býval poväčšine
v mieste bydliska nevesty. Z úmrtného listu sa
dozvieme dátum narodenia, prípadne vek príbuzného v čase úmrtia, miesto úmrtia, meno manželky, či bol vdovec (prípadne vdova) a pod. Významnú pomoc pri zisťovaní predkov nám môžu
poskytnúť príbuzní, ktorí si veľa pamätajú a uchovávajú výpisy z matrík, osobné doklady, korešpondenciu, fotografie a pod. Niekedy nám pomôžu staré náhrobné kamene zosnulých príbuzných na cintoríne.
Ak sa pri matrikách zachovali sobášne spisy,
obsahujúce faktografické údaje o troch generáciách, významne nás posunú do minulosti. Ako
príklad uvediem sobášnu zápisnicu snúbencov
Jordána Habľáka (*26. 10. 1914) a Jozefíny Dulovcovej (*19. 3. 1921) z 25. júna 1943. Jordán
bol synom Juraja Habľáka (*20. 3. 1879) a Kataríny rod. Turoňovej (*24. 9. 1877) a vnukom Jána
Habľáka (4. 10. 1843) a Zuzany Habľákovej rod.
Breskovcovej (*11. 5. 1851) zo strany otca. Zo
strany matky bol Jordán Habľák vnukom Jána
Turoňa (18. 9. 1845) a Terézie Turoňovej rod.
Murinovej (*3. 2. 1853).
Keď sme sa pozreli do cirkevnej matriky narodených v roku 1843, zistili sme, že rodičmi Jána
Habľáka boli Ignác Habľák a Zuzana rod. Podsklan, ale nebol uvedený rok ich narodenia. Pomohla nám sobášna matrika, v ktorej sme zistili,
že 20-ročný Ignác Habľák a 18-ročná Zuzana Podsklánová mali sobáš v roku 1830. Takže Ignác sa
narodil v roku 1810 a Zuzana v roku 1812. V čase
sobáša mal Ignác sestru Helenu Podstavekovú
rod. Habľák, bratov Jána a Tomáša, ktorý bol
sobášnym svedkom.
V tomto prípade sme sa dostali do prvého
decénia 19. storočia a rodokmeň priamej línie
Habľák predstavuje deväť generácií k roku 2019.
Matej (*1993), ktorý už má syna, je synom Jordána (*1970), vnukom Jozefa (*1944) a pravnukom
Jordána (*1914). Jordán (*1914) bol synom Juraja (*1878), vnukom Jána (*1843) a pravnukom
Ignáca (*1810).
Snúbenica Jordána Habľáka Jozefína Dulovcová (*1921) bola dcérou Jozefa Dulovca (*2. 10.
1886) a Kataríny rod. Murinovej (*27. 5. 1889),
vnučkou Jozefa Dulovca st. (*1857) a Márie Dulovcovej rod. Olbertovej (*4. 5. 1863) zo strany
otca. Zo strany matky bola Jozefína vnučkou Jána
Murina (*15. 12. 1863) a Kataríny Murinovej
rod. Kvakovej (*9. 6. 1865). Keďže poznáme dátumy narodenia predkov, môžeme si v matrike
narodených zistiť ďalších predkov v rokoch 1810,
1845, 1851, 1857, 1863 a 1865.
Genealógia, pomocná veda historická, ktorá
sa zaoberá rodopismi či rodokmeňmi, pozná štyri
typy, varianty alebo spôsoby hľadania predkov.

1. Zostavenie rodokmeňa. Zistí sa najstarší predok a postupne do súčasnosti sa dohľadajú všetci
potomkovia v neprerušených líniách. V každej
generácií sa zisťujú iba nositelia rodového priezviska.
2. Zostavenie rodokmeňa priamej línie. Vyhľadávajú sa priami mužskí alebo ženskí predkovia východiskovej osoby čo najhlbšie do minulosti.
3. Rozrod je typ rodokmeňa, pri ktorom sa postupuje tak, že sa zistí najstarší manželský pár
a vyhľadávajú sa všetci ich mužskí i ženskí
potomkovia bez ohľadu na ich priezvisko. Hlavné kritérium je tu pokrvná príbuznosť.
4. Rodový vývod z predkov. Zisťovanie všetkých
priamych predkov východiskovej osoby vo
všetkých líniách od súčasnosti do minulosti.
Cirkevné matriky obsahujú kolónku, do ktorej
sa uvádzala príčina smrti zosnulého. Poskytuje
možnosť zistiť dedičnú predispozíciu na určité
choroby, prípadne či sa v rodine vyskytla choroba, ktorá môže vysvetliť zdravotný stav niektorého z členov rodiny. Detská úmrtnosť bola vysoká.
Napríklad v roku 1813 zomrelo 82 ľudí, z toho 68
detí (epidémia šarlachu). V roku 1816 zomrelo 34
ľudí, z toho 21 detí. V roku 1817 zomrelo 43 ľudí,
z toho 30 detí. V roku 1819 zomrelo 25 ľudí,
z toho 12 detí atď. Deti zomierali na infekčné
choroby ako boli kiahne, osýpky, čierny kašeľ,
mumps, šarlach, záškrt, červienka a pod. Medzi
ďalšie smrteľné choroby patrili tuberkulóza, týfus, astma, žltačka, úplavica, vrodená slabosť,
padúcnica, krvácanie, rakovina, choroby srdca,
porážka a rôzne zranenia. Cholera zabíjala v rokoch 1786, 1836 a 1873. Ľudia ju nazývali mor.
Pri niektorých úmrtiach je poznámka – zomrel
náhle, zamrzol, zamrzla, zabitý v lese. Našli sme
aj dlhovekých občanov. Matej Kovalčík zomrel
100-ročný v roku 1815, Jakub Varga zomrel
95-ročný v roku 1813, Michal Brisuda zomrel
100-ročný v roku 1820, Andrej Sumega zomrel
80-ročný v roku 1821, Alžbeta Lašáková zomrela
93-ročná v roku 1836, Matej Brišák zomrel 102ročný v roku 1839 a pod.
Cirkevné matriky Oravskej Lesnej sú cenným
prameňom pre demografický obraz o dedine. Zistíme v nich prvých osadníkov, zakladateľov obce,
ktorí klčovali lesy, zúrodnili pôdu, vybudovali
rodinné domy, hospodárske budovy, kostol, cesty,
mosty, mlyny, kríže, kaplnky i cintoríny. Keď
nahliadneme do cirkevných matrík susedných obcí
alebo ich urbárskych súpisov, či daňových zoznamov, zistíme odkiaľ prišli prví osadníci do Erdútky.
Potomkovia mnohých pôvodných rodov tu žijú
dodnes. Niektoré rody vymreli po meči (mužskí
potomkovia), takže sa ich meno stratilo, alebo
odišli z dediny za lepším životom do cudzích
krajín. Medzi nich patrili Mutňanský, Erdúcky,
Rak, Magera, Varga, Pemičák, Slanina, Duraj,
Dobák, Svajčík, Čuda, Boboň, Michna, Zborovan, Stropek, Trančák, Belovons, Baraňák, Valek, Gahura, Rajčík, Glama, Lach, Urban, Spevačik, Petričák a ďalší.
PhDr. Soňa Maťugová

Koniec „ne hospodárenia“ v súkromných lesoch?
Zhoršujúci sa zdravotný stav našich oravských lesov, ktorého
sme svedkami v posledných rokoch, vyvoláva vznik mnohých
otázok a hľadanie odpovedí.
Uspokojivo a odborne vysvetliť laickej verejnosti prečo je
tomu tak, nie je možné v jednom príspevku, pretože sa jedná
o celý komplex vonkajších aj vnútorných príčin. Jednou z nich
je aj stav súkromných lesov vo vlastníctve fyzických osôb.
Zdravý les
si vyžaduje
v týchto ťažkých časoch
neustálu
starostlivosť
a ochranu proti chorobám. Áno, naše krásne
oravské lesy napáda rakovina
v podobe sucha, vysokých teplôt,
búrlivého vetra, či premnoženia
podkôrného hmyzu. V prípade človeka, ak sa táto choroba nelieči
v počiatočnom štádiu, začne napádať ďalšie zdravé orgány a v konečnom dôsledku môže skončiť až
jeho smrťou. Podobne je to aj
s lesom. Ak sa v ňom nehospodári
a nevykonávajú sa v ňom ochranné opatrenia proti chorobám
a škodcom, ochorie, nákaza sa šíri,
požiera ďalšie zdravé lesy, bez
ohľadu na ich vlastníctvo a môže
spôsobiť na rozdiel od človeka len
ich dočasnú smrť. Pretože mŕtvy
les je možné opäť obnoviť, ale nie
tak rýchlo, aby sa niekoľkým ľudským generáciám na určitý čas
nezhoršila kvalita ich životného
prostredia. Tento jav odumierania
smrekových lesov prebieha naprieč celou Európou a je výzvou
pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, ako si s tým dokážu
poradiť.

ločného obhospodarovania súkromného lesa drobných vlastníkov
vo forme zakladania pozemkových
spoločenstiev sa na Orave neujala. Ani existujúce podielové pozemkové spoločenstvá (urbáre)
nejavili záujem o obhospodarovanie týchto lesov.
Krízová situácia, si vyžaduje
krízové riešenia. Novelou zákona
o lesoch, ktorá je platná od 1. 9.
2019, bol zavedený inštitút tzv.
osobitného obhospodarovania lesov. Na základe tejto novely začne orgán štátnej správy lesného
hospodárstva konanie o osobitnom
obhospodarovaní lesa z vlastného
podnetu, ak zistí, že vlastník lesa
nezabezpečil odborné hospodárenie v svojich lesoch.
Vlastník lesa obdrží výzvu, aby
do 60 dní od doručenia tejto výzvy
zaslal orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (napr. pozemkový a lesný odbor na okresnom úra-

de v Námestove) oznámenie o zabezpečení odborného obhospodarovania svojich lesov. Aké podmienky musí vlastník lesa splniť,
aby zabezpečil odborné obhospodarovanie svojich lesov je možné
zistiť na okresných úradoch na
pozemkovom a lesnom odbore.
Čo v prípade, ak vlastník v určenej lehote nezabezpečí odborné
obhospodarovanie svojich lesov?
V prvom kroku bude osobitné obhospodarovanie takýchto lesov
ponúknuté obhospodarovateľovi
bezprostredne susediacich lesov
napr. urbárskemu spoločenstvu.
V prípade, že takto oslovený obhospodarovateľ lesa ponuku neprijme, obhospodarovateľom takýchto súkromných lesov sa stane
tzv. správca, ktorým bude štátny
podnik Lesy SR.
V prípade, že správca lesa bude
mať pri obhospodarovaní takýchto lesov vyššie náklady, ako budú
výnosy z tohto hospodárenia, súkromný vlastník lesa bude povinný
uhradiť správcovi vzniknutú stratu. Pri neuhradení tejto straty,
vznikne v prospech správcu záložné právo na predmetné lesné
pozemky, ktoré bude zapísané do
katastra nehnuteľností.

Milí spoluobčania, vlastníci lesov, popísaný proces osobitného
obhospodarovania lesov je posledným krajným riešením, ako ešte
z časti zachrániť vaše lesy a súčasne zabrániť šíreniu choroby do ešte
relatívne zdravých lesov ostatných
vlastníkov. Na druhej strane sa očakáva vaša zvýšená aktivita pri zabezpečení obhospodarovania, teda
ochrany vašich súkromných lesov.
V prípade, že by sa vám to nedarilo, oslovte predovšetkým urbárske
pozemkové spoločenstvá vo vašich obciach, aby prijali ponuku
na obhospodarovanie lesov vo
vlastníctve fyzických osôb, zvlášť,
keď ste mnohí súčasne aj podielnici v týchto spoločenstvách. Poznajúc situáciu v štátnych lesoch, ako
prípadného správcu vašich lesov,
tieto vyvíjajú maximálne úsilie na
záchranu štátneho lesného majetku a momentálne nie sú personálne, ani ekonomicky pripravené plnohodnotne zabezpečiť ochranu
vašich lesov. Naši predkovia využívali svoj les ako poisťovňu, ku
ktorej sa utiekali, keď bolo najhoršie. Je našou spoločnou úlohou
neukrátiť našich potomkov o možnosť existencie takéhoto prírodného bohatstva.
Pavol Dendys
Oblastná lesnícka komora Žilina

Takmer 60 % výmery lesov na
Slovensku vlastnia fyzické osoby,
obce, mestá, cirkev a ostatná časť
je vo vlastníctve štátu. Zákon
o lesoch ukladá každému vlastníkovi lesa, aby ho chránil a hospodáril v ňom. Z rôznych príčin sa
v súkromných lesoch na Orave nehospodári, sú choré a hrozí, že sa
choroba prenesie do lesa ostatných
vlastníkov. Doterajší právny stav
za určitých podmienok umožňoval súkromnému vlastníkovi lesa,
ujať sa obhospodarovania svojho
lesa, ale viac menej to ostávalo na
jeho dobrej vôli a aktívnom prístupe. Najideálnejšia forma spoLN 3/2019
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Stará Partia Mladých končí, v roku 2020 prichádza nová
Ako sme si mohli všimnúť, za
posledné obdobie bola Partia Mladých veľmi výrazná. Tento rok však
dali vonku informáciu, že väčšina
jej aktuálnych členov odchádza
a príde nová krv. Preto sme od
nich pýtali krátke vyjadrenie.
Partia Mladých je občianske združenie pod záštitou TJ Oravská Lesná, ktoré vytvára spoločenské, kultúrne a športové podujatia v našej
obci. Jej členovia sa volia na Výborovom zhromaždení raz ročne a môžu
mať od 15 do 26 rokov. Na čele stojí
starosta, ktorí vedie celý tím. Terajším starostom je Rudolf Vrábel, ktorý však tiež končí tento rok.
Je koniec. Boli to najkrajšie roky
nášho života. Len si to predstavte: od
16 rokov žijete ten krásny mládežnícky život, minimálne starosti, život plný elánu a len rozmýšľate, kde
by ste čo vyparatiť, aby bolo sranda
:). Popri tom robíte čo vás baví, ľudia

len tie najväčšie kluby na SK a spočítali by ste ich na prstoch jednej
ruky. Taktiež DJ, ktorých sme tu dotiahli, sú jednotky na Slovensku, ktorí
stoja niekoľko tisíc €. Ale vďaka návštevnosti našich fanúšikov ich vieme
našim návštevníkom zo vstupného
zaplatiť.
Milujeme Or. Lesnú a ľudí, ktorí
tu žijú. Tvoríme identitu tejto dediny
a máme tu rodiny. Boli sme nenávidení a milovaní zároveň. Tým, ktorí
nám držali palce a podporovali nás,
ďakujeme. Vieme, že sú vás stovky.
Tým, ktorí nás nemali v láske, sa
ospravedlňujeme za všetko, čo sme
spravili zle. Vieme, že sú vás len
desiatky, ale váš hnev kričí tak hlasno, že prehluší to dobré. Áno boli aj
také situácie, porozbíjali sme veci,
predvádzali sme sa, ale boli sme ako
väčšina mladých ľudí – hlava v oblakoch a žiadna zodpovednosť. Ospravedlňujeme sa za to.

piekli pre nich torty, rozdávali minerálky, sladkosti a darovali cez 200
voľných vstupov, aby nemuseli vaše
deti platiť.
Niekto to vidí, niekto nie. Teraz
k alkoholu, pretože toto môže naozaj pomôcť do budúcna. Vážime si
všetkých rodičov, sú našim vzorom,
ale vnímame už dlhšie jeden zásadný problém. Veľakrát robia rodičia
tú chybu, že nakričia na kamaráta,
ktorý donesie opitého kamaráta domov a to je chyba. Pretože už ho
viac nikdy nedonesie. Počuli sme,
ako raz jeden chalan od nás hovorí:
“Ja ho nejdem zaviesť, však starý
M… ma zabije, že sme ho opili my.”
A tak chalan ostal do rána na schodoch. Na druhej strane poznáme
maminu Vierku, ktorá nám povedala: “Chlapci, ak sa ten náš nezbedník
zas opije, prosím dovezte mi ho domov, ja vám aj zaplatím benzín, len
aby tam neostal”. To, či človek pije,

čele s pani Pacoňovou za každé ranné upratovanie. Sú tam už o 5 hodine
ráno nastúpené a čakajú len ako upracú ten neskutočný neporiadok.
Ďakujeme rodičom ľudí z Partie
Mladých, že chápu čo robia ich deti
a že ich podporovali v tomto projekte, ktorý každého naučil tímovej hre.
Ďakujeme pánu farárovi, že nám
prišiel požehnať pred zábavou, aby
všetko dobre dopadlo. Keď to videl
DJ EKG (najlepší DJ na Slovensku),
povedal, že toto si prosí aj on.
Ďakujeme vedeniu obce a starostovi Marekovi, že nám pomáhal aj
napriek tomu, že z niektorých strán
počúval za to kritiku, lebo nie je ľahké vyhovieť 3200 ľudom rôznych generácií. Ale robil svoju prácu výborne. Veľa vecí nám aj zakázal, ale
s odstupom času vieme, že to malo
logiku.
Ďakujeme Miškovi Murínovi,
ktorý zdieľal každú jednu našu uda-

to milujú a dávajú vám to pocítiť
svojou návštevnosťou, ktorá sa na diskotékach v Or. Lesnej pohybuje od
1000 – 1600 ľudí. Bolo to super. Ale
ako všetko, aj toto sa raz muselo
skončiť.
Neodchádzame so smútkom, ale
s radosťou, že nás život zaveje niekam, kde so získanými skúsenosťami z PM zas vybudujeme niečo nové,
čo bude robiť ľuďom radosť. Získali
sme stovky kontaktov, naučili sme
sa zorganizovať veci, robiť v tíme,
vymýšľať nápady a dotiahnuť ich do
konca.
Možno to u nás v Lesnej tak nevnímame, lebo sme na to zvyknutí,
ale takou návštevnosťou, aká tu je
posledné 2 roky, sa môžu pochváliť

Niektorí sa na nás pozerali ako na
ľudí, čo vytvárajú priestor pre popíjanie mladých ľudí v Lesnej. Uhol
pohľadu je však vždy taký, aký si
urobíme.
Pravdou je, že tieto veci sme
nikdy nerobili pre alkohol a ani pre
zárobok. Ani jedna reklama za posledné 3 roky nebola cielená štýlom:
“Príďte si vypiť”. Boli sme zásadne
proti takej propagácii. Vždy sme
marketing stavali na zábave, vtipe,
inšpirácií, alebo súťažiach.
Nikto z nás nemal z toho ani 1 €.
Všetko bolo na rozvoj športu v TJ.
Preto sme program robili tak, že sa
zabavili aj šoféri a ľudia čo nepijú
vôbec. Rozdávali sme vašim deťom
v súťažiach brikety, ktorými kúrite,

je na každého vlastnom rozhodnutí.
Keď si chce vypiť, nezakáže mu to
nikto, len on sám. To platí aj pri
dospelých. Či v Lesnej bude zábava,
alebo nie, nájde si inú príležitosť.
Nevypije si tu? Tak odíde do krčmy
v Lesnej, Zákamennom, alebo do Námestova. To, ako keby sme kritizovali nevestu a ženícha za to, že urobili svadbu, kde sa opil môj strýko –
čo je samozrejme totálna hlúposť.
To, že robíme zábavy v Lesnej
malo výhodu tú, že Lesňania nemusia odchádzať mimo našu dedinu ak
sa chcú zabaviť. Veľa rodičov dokonca púšťa svoje deti len na tieto
zábavy a nie mimo Lesnej.
Teraz sa chceme otvorene poďakovať! Najprv pani upratovačkám na

losť napriek tomu, že mu nie je umožnené tancovať. Tiež Nikol Judákovej, Ivete Lašákovej, pánovi Dulovcovi a TJ.
Zostávajú nám do konca roka už
len 2 projekty. Budú najväčšie za posledných 25 rokov. Sľubujeme poriadnu „podívanú“. Oravskú Lesnú
23. novembra navštívi najlepší raper
na Slovensku – EGO a najlepší DJ na
Slovensku - DJ EKG. A to všetko
v jeden deň. Rozlúčka vo veľkom
štýle.
Ahojte, odchádzame v mieri
a novej Partii Mladých držíme palce
a prajeme veľa zdravia.
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Partia Mladých spoločne

Z FUTBALU
Žiaci — historický postup je na dosah!
Do novej sezóny sme vstupovali
s veľkými cieľmi. Posledné dva roky
tvrdej práce by sme chceli pretaviť
do víťazstva v 3. lige. Hneď na úvod
sezóny nás čakali dva dôležité zápasy. Prvý sme zvládli, druhý v Ľubochni však nie. Podľa môjho názoru, k zápasu v Ľubochni treba povedať, že nešlo o férový súboj a FAIR
PLAY išlo absolútne bokom. Sľubujeme, že my však športovými zbraňami budeme o postup bojovať do
poslednej sekundy. V ďalších zápasoch sme už jasne dominovali. Neraz súperi od nás odchádzali s 7 – 8
gólovými výpraskmi. Veľmi ma tiež
teší, že dokážeme bez problémov
vyhrávať s najväčšími klubmi a mestami akými sú Liptovský Hrádok,
Trstená či Tvrdošín.

Vrcholom celého roka bol náš
posledný jesenný zápas s veľmi silným Zubercom, ktorý sme potrebovali vyhrať. Súboj sa pre nás nevyvíjal dobre, keď už v 13. minúte sme
prehrávali 0:2, avšak aj vďaka ľuďom
ktorí nás prišli povzbudiť a našej tvrdohlavosti a túžbe ísť za víťazstvom
sme tento zápas otočili a vyhrali 4:2.
V tejto sezóne ma veľmi teší úplne odlišný prístup rodičov oproti minulosti. V U15-tke, až na jedného
rodiča, sme nemali problém s dochádzkou na tréningy ako aj na zápasy, za čo im patrí moje poďakovanie.
Dokonca už rodičov vídať na zápasoch, čo berieme ako veľké pozitívum. V tíme U13 tieto problémy však
pretrvávajú naďalej. Veľa chlapcov
sa nezúčastňuje zápasov aj tréningov

z banálnych výhovoriek, a preto dostali šancu u mladších žiakov aj najmladší prípravkári, ktorí ukázali obrovský potenciál.
Všetci sa už tešíme na druhú časť

sezóny, v ktorej si chceme splniť náš
sen – postúpiť do 2. najvyššej slovenskej ligy. Všetkých srdečne pozývame na naše zápasy.
Jozef Poništiak

Dorastenci
Po poslednej sezóne v dorasteneckej lige sme sa mali v čom zlepšovať. Odišiel nám iba jeden hráč Ján
Smolár, ktorému ďakujeme. Do tímu
však prišli štyria noví hráči: brankár
Marek Olbert, obranca Marek Olbert,

zápas o prvú priečku s Bobrovom
sme nezvládli. Skončili sme na druhom mieste a postupujeme do prvej
skupiny. S týmto výsledkom sme spolu s hráčmi veľmi spokojní aj my
tréneri. Z tejto polsezóny si zoberie-

útočníci Dominik Briš a Šimon Viater, ktorí hneď zapadli do kolektívu.
Do novej sezóny sme šli s cieľom
postúpiť. Hneď od začiatku to hráči
zobrali zodpovedne. Prvých 7 zápasov sme išli bez prehry, no ôsmy

me ponaučenie, že aj keď sme postúpili, je stále na čom pracovať a zlepšovať sa, aby sme mali ešte lepšie
výsledky ako doteraz. Tešíme sa na
jarné kolá.
Štefán Tisoň, Bohuš Fajčák

Prípravka
Nová sezóna je v našom klube
výnimočná. Po dlhšej dobe sme konečne našli ochotného mladého trénera, ktorý by sa našim najmenším
futbalistom venoval. Pavol Laššák
sa s prípravkarmi pustil do tréningového procesu v auguste a už stihli
odohrať aj 12 zápasov. Aj touto cestou by som sa mu chcel poďakovať,

sa potom dostavia aj výsledky. Prípravka nastupuje na turnajoch proti
susedným obciam z Novote, Zákamenného a Brezy. Každý tím organizuje turnaj, kde hrá každý s každým.
Veľmi treba pochváliť aj rodičov,
ktorí neraz navštevujú nielen zápasy,
ale aj tréningy a veľa z nich nám
pomáha s dopravou na turnaje.

Muži
Mužstvo dospelých sa po jesennej časti umiestnilo na ôsmej priečke. Ciele boli určite vyššie, preto
u nás prevláda mierne sklamanie. Práca a iné povinnosti nám nedovoľovali pravidelne trénovať. Zbytočné boli
hlavne prehry v Kraľovanoch a doma
s Beňadovom. Azda náš najlepší zápas sme odohrali doma s Vitanovou,
ktorú sme zdolali vysoko 5:1. Strelecky sa najviac darilo Matejovi Laššákovi, ktorý strelil 5 gólov. Najvyššiu minutáž a aj najlepší prístup
že sa rozhodol nám pomôcť a vďaka
jeho práci v klube k nám prilákal
nových športovcov.
Tréningy navštevuje okolo 15 –
20 chalanov, čo je na dedinu krásne
číslo. Chalanov futbal baví a tréner
má častokrát problém vybrať nomináciu na zápasy, keďže sa nedá zobrať všetkých. Výsledkovo sa našim
chalanom zatiaľ veľmi nedarí, čo však
nie je až také dôležité. Potrebujú s
trénerom ešte veľa času a ja verím, že

To, že nám v prípravke rastú veľké talenty potvrdzuje aj fakt, že niektorí už pravidelne nastupujú aj za
vyššiu vekovú kategóriu a rozhodne
sa tam nestratia. Verím, že deti a ani
rodičov neopustí úvodný elán z futbalu a budú sa aktívne zapájať aj naďalej. V prípade, že máte záujem,
aby sa aj vaše dieťa pripojilo k našich
prípravkárom, stačí prísť kedykoľvek
na tréning, radi vás uvítame.
Jozef Poništiak

k zápasom mal Milan Vrábeľ, ktorý
odohral 990 minút, čo predstavuje
všetky zápasy. A práve dochádzka na
zápasy bol náš najväčší problém.
Vyplývali z toho aj naše nevyrovnané výkony. Cez zimné obdobie sa
budeme snažiť nabrať kondíciu a zoceliť partiu. Na záver by som chcel
v mene celého tímu poďakovať našim fanúšikom, ktorí pri nás stoja
v dobrých ale aj zlých časoch.
František Dulovec

Predajňa SAVIO – ZÁKAMENNÉ
V obchodnom dome ESKO (nad kvetinárstvom)
• Náboženský tovar
- Kríže, ružence, knihy
spevníky, biblie
• Krstné košieľky
• Krstné sviece
• Spoločenské hry
• Galantéria

• Darčeky
- Krst, sv. prijímanie
birmovka, svadba
• Drevorezby
• Obrazy

+ 421 948 036 825
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ALUKO NIGHT RUN 2019
V Oravskej Lesnej sa 24. augusta konal už
3. ročník nočného behu ALUKO NIGHT RUN.
V tento magický sobotný večer si prišlo 6 kilometrový beh odbehnúť 850 bežcov, ktorí svojimi krokmi podporili dobrú vec.

bežcov, dobrá nálada všetkých naokolo aj výborne odvedená práca moderátora tohto podujatia.
Na štadióne bola tiež zriadená zóna pre deti,
kde animátori pripravili zábavný program a hry
pre najmenších. V cieli bolo bežcom odovzda-

Bežalo sa od zimného štadióna až ku križovatke pri Drevodome, kde sa bežci otáčali. Zásluhou bežcov, ktorí dokopy odbehli 5100 km
a sponzorov, mohli organizátori odovzdať výťažok z akcie štyrom hendikepovaným deťom. Urobiť niečo pre seba a zároveň tým niekomu pomôcť, je tá najlepšia vec, pre akú sa môžeme
rozhodnúť. Ľudia svojím odhodlaním vyčarili po
zvládnutí trate úsmev na tvári nielen sebe, ale aj
tým, ktorým sa pomáhalo.
Štart sa síce o niekoľko minút predĺžil kvôli
registrácii, no aj tak to nič nezmenilo na skvelej
atmosfére a neskutočnej energii, ktoré tu vládli.
O všetko toto sa postarala hudba hrajúca na štarte
aj na trati, ľudia popri ceste, ktorí povzbudzovali

ných 800 pamätných
medailí. Bola pripravená kapustnica (rozdalo sa 6 kotlov) ako
aj švédske stoly s obloženými misami.
Odfotiť ste sa mohli
pri obrovskom nápise
„NOČNÝ BEH“ a pre
tých, čo sa nemohli
behu zúčastniť, pripravili organizátori novinku v podobe živého vysielania celej
akcie na internete.

Vyhodnocovalo sa až osem kategórií. Koniec
behu sa ukončil veľkolepo. Letný sobotný večer
zakončil 1000-ranový ohňostroj na mieru, a tým
podčiarkol úžasnú atmosféru. Neskôr už DJ Venca rozprúdil Oldies party na štadióne.
Generálny partner behu – firma ALUKO –
zaplatila 50 % nákladov celého podujatia, čím sa
zaslúžila o zrealizovanie tejto krásnej noci plnej
zážitkov. Dobrý priebeh celej akcie pomáhalo
zabezpečovať 74 dobrovoľníkov rozdelených do
6 tímov (animátorský, kuchársky, registračný, traťový, marketingový a režijný). Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tejto
udalosti, ako aj zúčastneným bežcom.
Trať je jednoduchá, určená pre bežcov aj nebežcov, a tak vystavte seba budúci rok výzve
a príďte aj vy podporiť toto podujatie. Je to všetko
o zábave a dobrom pocite, ktorý tu nepochybne
zažijete.
Adriána Brňáková

COUNTRY CROSS
V poslednú septembrovú nedeľu sa v našej
obci uskutočnil 1. ročník Country crossu, ktorý
nahradil klasické motokrosové preteky. „Väčšina
motorkárov z Oravy jazdí práve tento štýl krosu,
preto mi napadlo, či to nevyskúšať“, povedal hlavný organizátor pretekov Vladislav Svinčák.
Na toto športové podujatie zavítal aj 20-násobný majster Slovenska Štefan Svitko so svojim
Slovnaft tímom, hoci sa pripravoval na Dakar.
Rovnako sa 77 jazdcov spolu s divákmi tešili
návšteve najstaršieho jazdca Emila Čunderlíka,
ktorý sa zúčastnil ešte majstrovstiev Československa v Oravskej Lesnej v 80-tych rokoch minulého storočia na trati pri strelnici.
Z Oravskej Lesnej tento rok štartovali iba dvaja
pretekári: Vladislav Svinčák a Jozef Fajčák, ktorí
sa umiestnili za sebou na 10. a 11. mieste. Vďaka
nádhernému počasiu sa preteky tešili aj hojnému
počtu divákov. „Chcel by som poďakovať za pomoc najmä Jozefovi Zlatošovi a Jozefovi Fajčá-

kovi, Vladimírovi Chromekovi, Ľudovítovi
Kvakovi pri spoluorganizácii a samozrejme
VŠETKÝM ostatným, čo sa akokoľvek podieľali
na tejto športovej akcii“, uzatvára Vladislav, ktorý sa už teraz teší na druhý ročník.
Klasický motokros sú preteky s kratšou okruhovou dráhou, ktorý sa jazdí 15 minút. Pri country krose trať merala 5,2 km s rôznymi prekážkami na dráhe, pričom jazdci jazdia 1,5 hodiny.
Jozef Rošťák
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