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Starostlivosť
— odpoveď na výzvu

Človek má v sebe od prirodzenosti pocit sta-
rostlivosti. Ak zoberieme príkaz z raja: „Ploďte
a množte sa a podmaňte si zem...“ Gen1,28), hneď

vidíme, že je to vôľa Boha,
aby sa človek staral o stvore-
nie, kde musí zahrnúť seba,
blížneho i prírodu. Rovnako
tu patrí časný i večný život,
materiálna i duchovná strán-
ka. Človek má duchovný
i hmotný život. Starostlivosť
smeruje k obidvom oblastiam.

Nie je možné bez následkov vynechať niektorú
z týchto foriem starostlivosti. Človek je Bohom
poverený touto úlohou.

Pre nás je veľkou výzvou Ježišov život na zemi.
Prinášal ľuďom slovo živého Boha, veľkosť Božie-
ho odpúšťania a lásky, no kládol dôraz aj na mate-
riálnu stránku života. Hneď prvý zázrak nám to
dokazuje. V jeho verejnom účinkovaní sa prelína
starostlivosť o duchovné i hmotné dobro. V závere
svojho života to rovnako dokazuje. Jeho slová
z kríža sú smerované k duchovnému i hmotnému
úžitku. Odpúšťal, žičil i staral sa. Mám pred sebou
výrok: „Žíznim.“ (Jn 19,28) – Ježiš-Boh sa stará
o svoj fyzický život. Prosí o trochu vody, lebo má
hrozný smäd. To duchovné už urobil, ale telo ešte
čosi potrebuje. Jeho prosba nie priaznivo prijatá,
skôr ňou pohŕdajú. Človek nemôže pohŕdať ničím,
čo potrebuje pre tento život. Ani jedlom, ani šat-
stvom, ani bývaním. Má povinnosť starať sa
o všetko, čo patrí k životu. Ak by niečím pohŕdal,
otravoval by život iným vo svojom okolí. Preto je
veľmi dôležité, aby dbal o hygienu duchovnú
i materiálnu i o zovňajšok, aby spríjemňoval život
okolo seba. Ľahostajnosť tu nemá miesto. Človek
môže prežiť veľký život iba vtedy, keď sa oň zodpo-
vedne stará. A to vo všetkých oblastiach. Keď člo-
vek plní túto úlohu, ,,stáva sa Božím spolupracov-
níkom“ Starostlivosť o tento svet, o tento život, je
odpoveďou človeka na Božiu výzvu, je prijatím
Ježišovho posolstva starostlivosti. Človek je obda-
rený schopnosťou správne spoznávať formy sta-
rostlivosti v jednotlivých oblastiach. Nesmie zatla-
čiť do úzadia niektorú formu, lebo hrozí nebezpe-
čenstvo vytvorenia si vlastného božstva v jednej
alebo druhej oblasti. Budeme prežívať milú sláv-
nosť prvého svätého prijímania našich detí. Nech
naša starostlivosť neskončí touto slávnosťou, kedy
bude viditeľná vyváženosť: pekné vnútro i pekný
zovňajšok týchto detí. Krásny súlad vytvorený Bo-
hom. Pokračujeme v tom, aby sme aj toto posol-
stvo prijali i naplnili. V tom nech nám pomáha
Všemohúci Boh i Božia matka Mária.

Anton Oparty

Dňa 15. mája 2022 sme pri sv. omši o 13:00
hod. boli svedkami požehnania nových vitráží
nášho kostola. Hoci objedané boli ešte v roku
2019, celé dielo sa pre pandémiu Covid-19
podarilo dokončiť až teraz.

Motívom vitráží sú ta-
jomstvá svätého ruženca.
Ich obrazmi sú ozdobené
vysoké okná po oboch
stranách kostola. Po pra-
vej strane kostola je bo-
lestný a slávnostný ruže-
nec, sfarbený v červených
odtieňoch. Po strane ľavej
je vyobrazený radostný ru-
ženec a ruženec svetla. Tu
prevláda svetlomodrá far-
ba, kvôli lepšiemu pre-
svetleniu kostola.

Vitráže na mieru zho-
tovila firma Krzysztofa
Paczku a Andrzeja Cwi-
lewicza z Krakova. Obra-
zy tajomstiev ruženca
kreslil Maciej Kauczyński
z Krakova. S ich vitráža-
mi sa môžeme stretnúť aj
v kostoloch v Námestove a Dolnom Kubíne.
Nech ich Pán Boh obdarí svojou milosťou a po-
žehnaním i pevným zdravím, aby sa mohli aj
naďalej cez svoje diela dotýkať sŕdc veriacich.

Na vitráže boli použité peňažné prostriedky
zo zbierky na to určenej ešte počas roka 2019.
Ešte raz vyjadrujem všetkým, ktorí prispeli
úprimné „Pán Boh zaplať!“ a všetkým nám
prajem, aby nás toto dielo denne vovádzalo

hlbšie do tajomstva života nášho Pána Ježiša
Krista a jeho preblahoslavenej Matky, Panny
Márie.

Peter Dobrovič
farský administrátor

Vitráže v našom kostole
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Očami starostu

Vážení Oravskolesňania, milí či-
tatelia Lesnianskych novín. Teplej-
šie dni dorazili aj do našej najchlad-
nejšej dedinky
na Slovensku
a môžeme po-
vedať, že sa
nám po dlhšom
čase opäť pri-
pomenula tra-
dičná lesnian-
ska zima, kto-
rá nám všet-
kým dala poriadne zabrať. A to aj
nášmu rozpočtu. Náklady sa nám
počas mimoriadnych situácií vyšpl-
hali na 38 000 eur. Požiadali sme
preto o finančnú kompenzáciu uve-
denej sumy Ministerstvo vnútra SR,
ktoré nám žiaľ doteraz peniaze ne-
poslalo. Veríme, že sa nám to snáď
do konca roka podarí.

V poslednom vydaní Lesnian-
skych novín som vás informoval
o časovom posune realizácie väč-
ších investícií financovaných zo
zdrojov EÚ na tento rok. Išlo o vý-
stavbu informačného centra, chod-
níka v miestnej časti Pribišská, no-
vej budovy jaslí za materskou ško-
lou, ukončenie projektu komplexnej
rekonštrukcie zdravotného strediska
a realizácia projektu výstavby nové-
ho zberného dvora v areáli poľno-
hospodárskeho družstva.

Výstavba informačného centra je
naplánovaná na začiatok mesiaca jún.
Hodnota stavby je 94 000 eur. Sta-
vebná firma si už bola prezrieť miesto
umiestnenia a predpokladá, že v prie-
behu troch mesiacov by sa jej mohlo
podariť stavbu zrealizovať. Toto in-
focentrum bude postavené v archi-
tektonickom štýle nášho kostola.

Výstavba chodníka v miestnej
časti Pribišská meškala v dôvodu
„cenovej revolúcie“ stavebných ma-
teriálov, ktorej žiaľ v poslednom čase
musíme čeliť všetci. Nakoniec sa nám
podarilo ukončiť výber dodávateľa,
ktorý podpísal Zmluvu o dielo v hod-
note diela 348 000 eur a táto bola
predložená na kontrolu na minister-
stvo. Po nej bude možné výstavbu
začať. Veríme, že na tento moment
nebudeme čakať dlhšie ako do za-
čiatku júla. Chodník bude vybudo-
vaný od bývalej reštaurácie Marína
až po dom pani Tisoňovej oproti od-
bočke k penziónu Orava Village.

Výstavba jaslí pre dvadsať deti-
čiek v areáli za materskou školou je,
rovnako ako predchádzajúce projek-
ty, omeškaná z dôvodu neukončenej
kontroly verejného obstarávania.
Táto dopadla pozitívne, a preto sme
vyzvali dodávateľa stavebných prác,
aby prevzal stavenisko a začal s vý-
stavbou. Je však otázne, či mu nárast
cien dovolí zrealizovať stavbu v za-
zmluvnenej cene 430 000 eur. Ak by
to tak nebolo, verejné obstarávanie
musíme opakovať. Veríme, že takýto
scenár nebudeme potrebovať a vý-
stavba začne v mesiaci júl.

Projekt na dodanie techniky
a výstavbu nového zberného dvo-
ra postupne ukončujeme. Rôzne kon-
troly na celom projekte výrazne pre-
dĺžili čas jeho realizácie. S obrov-
skou radosťou tak po štyroch rokoch
práce na tomto projekte môžem kon-
štatovať, že sme pred jeho úspešným
ukončením. Plochu nového zberné-
ho dvora v hodnote 183 000 eur
v areáli poľnohospodárskeho druž-
stva začneme budovať v priebehu me-
siaca jún. Celkovo sme v rámci zber-

ného dvora dodali techniku: telesko-
pický nakladač v hodnote 80 000
eur, hákový nosič kontajnerov za
traktor v hodnote 33 000 eur, traktor
s príslušenstvom (čelný nakladač s lo-
patami a vidlami spolu so zadným
podkopom) v hodnote 127 000 eur,
kontajnery na zberný dvor v hodnote
48 000 eur a nákladné auto s hydrau-
lickou rukou, smetiarskou nadstav-
bou a vysávačom v hodnote 313 000
eur. Takáto technika nám, verím,
bude dlho dobre slúžiť a uľahčí nám
prácu pri každodennej údržbe.

V základnej škole budú mať naše
deti opäť bezpečnejšie prostredie. Na
základe rozhodnutia ministerstva
školstva sme na odstránenie hava-
rijného stavu elektrickej siete v bu-
dove „starej“ časti základnej školy
dostali finančnú podporu vo výške
70 000 eur. Tieto peniaze použijeme
na opravu jedného podlažia a hlav-
ného rozvádzača v priestoroch v oko-
lí zborovne. Začiatok stavebných
prác plánujeme na polovicu júna.
Veríme, že sa týmto krokom vyrieši
mnoho problémov pri výučbe a zlepší
sa tým aj osvetlenie v triedach.

V rámci investovania z vlastných
zdrojov pripravujeme začiatok vý-
stavby nového chodníka smerom
na Jasenovskú. Táto by mala začať
ihneď po ukončení verejného obsta-
rávania. V pláne je vybudovanie cca
360 metrov dlhého chodníka, čím by
sa mala vyriešiť bezpečnosť chodcov
v najnebezpečnejšej zákrute pri pá-
novi Kvakovi. Vlastné zdroje z uspo-
rených peňazí predstavujú sumu cca
240 000 eur.

V oblasti opravy miestnych ko-
munikácií poslanci OZ na posled-
nom zasadnutí prijali pravidlo, že

žiadosti o opravu miestnych komu-
nikácií budú riešiť postupne, podľa
času podania žiadosti. Podľa tohto
pravidla by sme v tomto roku mali
riešiť cestu na Mrzáčku, výjazd oko-
lo pána Podstavka.

V oblasti EÚ dotácií sme úspeš-
ne zvládli i dodávku vybavenia
zdravotného strediska ako sú zdra-
votnícke prístroje a nábytok. V na-
šom zdravotnom stredisku tak pri-
budli germicídne žiariče v ambulan-
ciách a čakárňach, centrálny zvolá-
vací systém, ktorý môže slúžiť i na
objednávanie liekov pre pacientov
a na sledovanie počtu pacientov
v čakárňach, usg prístroje, ležadlá,
stolíky, audiometre, holtmetre, skrin-
ky stoličky, defibrilátori a množstvo
iných prístrojov pre lepšiu diagnos-
tiku pacientov. Hodnota zariadení je
približne 115 000 eur.

Na záver svojho krátkeho článku
som si ponechal veľmi príjemnú sprá-
vu. Už približne dva roky pripravu-
jeme a sumarizujeme texty a foto-
grafie do úplne novej Monografie
obce Oravská Lesná. Jej vydanie plá-
nujeme na jeseň tohto roku. Som
veľmi rád, že sa nám spolu s tímom
autorov a, dovolím si poznamenať,
aj odborníkov vo svojich oblastiach,
podarilo pripraviť veľmi zaujímavé
texty. Spolu so skvelým tímom zo
Základnej školy a našej obce /mená
si zatiaľ ponechám až na vydanie
knihy/ tieto texty prechádzame a vy-
tvárame celkovú podobu monogra-
fie. Z tejto aktivity sa osobne veľmi
teším, pretože som presvedčený, že
kto nepozná svoju minulosť, akoby
nepoznal sám seba, nedokáže pocho-
piť prítomnosť a tešiť sa na budúc-
nosť.

Marek Majdiš, starosta obce

Ahojte Lesňania,
opäť Vám píšem s možnosťou po-

deliť sa a aj inšpirovať iné skupiny
kamarátov a ľudí, ktorí ako aj my,
majú svoje povinnosti, prácu a ne-
majú veľa voľného času... No na nie-
čo si ho predsa len nájdu. Lebo kto
naozaj chce, tak nájde spôsob a kto
nie, nájde dôvod... Tento rok sme sa
opäť zapojili do výzvy žilinského
kraja a rozhodli sa vyčistiť nejaký
úsek v našej obci. Zo ŽSK nám po-
skytli vrecia, rukavice a malú pozor-
nosť v podobe pier a ceruziek. Ten-
tokrát sme išli ulicou Kubínska sme-
rom na Kysuce. Cestou sme našli
veľa plechoviek, fliaš, rôznych od-
padkov, ale aj pneumatiky, plienky

Mladí ľudia čistili obec

či bidet. Všetky odpad-
ky sme roztriedili a od-
viezli na zberný dvor,
kde nám ochotne po-
mohli. Bolo zarážajúce,
koľko plechoviek bolo
odhodených počas zimy
a topiaci sa sneh ich po-
maly poodkrýval. Nieke-
dy stačí ísť lesom a zo-
dvihnúť plechovku ležia-
cu na zemi, nenechať ju
tam a hneď to vyzerá lep-
šie.

Tak ako aj minulý
rok, sme našu brigádu
spojili s opekačkou.

Monika Hanuliaková
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia zo dňa 15. 12. 2022

OZ žiada
starostu obce vypracovať do ďalšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva zásady nakladania s ma-
jetkom obce, štatút obce.

OZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
I. polrok 2022.

OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 10 na rok 2021 vykonanú roz-
počtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b/
a c/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov.

OZ schvaľuje
rozpočet obce a rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2022 na
úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifiká-
cie rozpočtovej klasifikácie vrátane programov
a podprogramov.

OZ schvaľuje
a/ zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi

obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Mare-
kom Majdišom, PhD. starostom obce, ako pre-
najímateľom a Fyzioklinika s. r. o., Ulica Do-
linka 926/4, 029 56 Zákamenné, ako nájom-
com, kde predmetom nájomnej zmluvy je uží-
vanie časti budovy – Obvodné zdravotné stre-
disko, s. č. 308 nachádzajúceho sa na pozemku
registra „C“ KN parcelné číslo 7742/1 – zasta-
vané plochy a nádvoria, zapísanej v LV č. 905
k. ú. Oravská Lesná.
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za účelom
– rehabilitačné služby do užívania časť budovy
– nebytový priestor o výmere 71,70 m2 na
1. poschodí budovy a 61,00 m2 spoločných
priestorov na dobu neurčitú.

b/ zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného
za 71,70 m2 podlahovej plochy vo výške
10 €/m2 za rok + za nájom spoločných priesto-
rov o veľkosti 61,00 m2 vo výške 5 €/m2 za rok,
čo predstavuje 255,50 € (dvestopäťdesiat EUR,
50 centov) štvrťročne pozadu, a to do 15. 01.,
15. 04., 15. 07. a 15. 10. v príslušnom roku.

OZ schvaľuje
a/ zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi

obcou Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
č. 291, IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Mare-
kom Majdišom, PhD. starostom obce, ako pre-
najímateľom a Oravská poliklinika Námesto-
vo, Ul. Červeného kríža 62/30, 029 01 Námes-
tovo, ako nájomcom, kde predmetom nájomnej
zmluvy je užívanie časti budovy – Obvodné
zdravotné stredisko, s. č. 308 nachádzajúceho
sa na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo
7742/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísa-
nej v LV č. 905 k. ú. Oravská Lesná.
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užíva-
nia časť budovy – nebytový priestor o výmere
77,5 m2 na prízemí budovy za účelom všeobec-
nej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast na
dobu neurčitú.

b/ Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomné-
ho za 77,5 m2 podlahovej plochy vo výške
10 €/m2 za rok, čo predstavuje 193,75 € (jed-
nostodeväťdesiattri EUR, 75 centov) štvrťroč-
ne pozadu, a to do 15. 01., 15. 04., 15. 07.
a 15.10. v príslušnom roku.

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oslobo-
dený od platby za nájom a služby po dobu dosiah-
nutia 700 pacientov.

OZ schvaľuje
a/ zmluvu pre umiestnenie Z-BOXu medzi obcou

Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná č. 291,
IČO: 00314722, zastúpená JUDr. Marekom
Majdišom, PhD. starostom obce, ako prenají-
mateľom a Packeta Slovakia s. r. o., Kopčian-
ska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská
časť Petržalka, ako nájomcom, kde predmetom
nájomnej zmluvy je prenechať Nájomcovi do
užívania plochu o výmere 0,68 m2 nachádzajú-
cu sa na adrese: Oravská Lesná 291, 029 57
Oravská Lesná. Prenajímateľ prenecháva ná-
jomcovi plochu za účelom umiestnenia, pre-
vádzkovania, servisu a prípadnej obmeny sa-
moobslužného automatu slúžiaceho k vydáva-
niu zásielok na dobu neurčitú.

b/ Nájomca hradí Prenajímateľovi za nájom úhra-
du vo výške 1 € bez DPH za celú dobu trvania
nájomného vzťahu.

OZ schvaľuje
A/ zmenu návrhu VZN č. 04/2021 o poskytovaní

sociálnych služieb, určení ich postupu a výške
úhrady pri ich poskytovaní a poskytnutí prí-
spevku obyvateľom obcou Oravská Lesná, kon-
krétne: v Čl. V. Spôsob určenia úhrady a plate-
nia úhrady za opatrovateľskú službu sa ods. (4)
vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným
znením „(4) Výška úhrady za poskytovanie úko-
nov pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby
sa stanovuje na 0,70 € (sedemdesiat centov) za
jednu hodinu.“
V Čl. VII. Príspevok na stravu dôchodcom
sa dopĺňa, v ods. 1 za písmeno a) dopĺňa
písmeno „b/“ v takomto znení:
„b) príspevok na dovoz jedného teplého jedla
denne a to v pracovné dni vo výške 1 € (jedno
euro).“
V ods. 2 sa písm. f) a g) vypúšťa a nahrádza sa
novým, nasledovným znením :
„f) vek žiadateľa je najmenej 65 rokov. Vek
žiadateľa môže byť aj menej ako 65 rokov, ak
žiadateľ preukáže mieru invalidity potvrdenú
odborným posudkom vo výške najmenej 61 %,
g) príjem žiadateľa nepresahuje 1,80-násobok
aktuálnej výšky životného minima (žiadateľ túto
skutočnosť preukazuje rozhodnutím Sociálnej
poisťovne o výške dôchodku na príslušný ka-
lendárny rok. Tento bod sa nevzťahuje na osa-
melého dôchodcu, ktorý dosiahol vek 70 rokov
a viac.“
Za čl. VII. sa dopĺňajú nové články IX. a X.
a články IX a X sa prečíslujú na články XI.
a XII.:
„Čl. IX Príspevok pri životnom jubileu a jubi-
lujúcim manželským párom
(1) Obec poskytne občanovi obce pri životnom

jubileu dožitia 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 ro-
kov, príspevok vo výške 70 € (sedemdesiat eur).
(2) Obec poskytne jubilujúcemu manželskému
páru pri výročí sobáša 50, 55, 60, 65, 70 rokov
príspevok vo výške 70 € (sedemdesiat eur).
(3) Po preskúmaní pracovníkmi obecného úra-
du bude čiastka vyplatená z pokladne OcÚ.
a
ČL X Príspevok rodičom s dieťaťom ŤZP
(1) Obec poskytne rodičovi, ktorý poberá rodi-
čovský príspevok alebo rodinné prídavky na
dieťa s ŤZP, finančný príspevok vo výške 200 €
(dvesto eur) raz za jeden kalendárny rok na
lieky, zdravotné pomôcky a pod.
(2)Podmienky poskytnutia príspevku:
a) rodič musí mať trvalý pobyt v obci Oravská
Lesná,
b) žiadateľ predloží na OcÚ žiadosť,
c) žiadateľ predloží preukaz ŤZP, resp. rozhod-
nutie ÚPSVaR o ŤZP,
d) žiadateľ predloží potvrdenie ÚPSVaR o po-
beraní rodinných prídavkov, resp. rodičovské-
ho príspevku na dieťa,
e) žiadateľ nemá záväzky voči obci.
(3) Výplata príspevku:
a) na príspevok nie je právny nárok,
b) príspevok sa vyplatí po schválení sociálnou
komisiou v hotovosti z pokladne alebo prevo-
dom na účet po predložení bločku alebo zapla-
tenej faktúre na OcÚ.“

B/ návrh VZN č. 04/2021 o poskytovaní sociál-
nych služieb, určení ich postupu a výške úhra-
dy pri ich poskytovaní a poskytnutí príspevku
obyvateľom obcou Oravská Lesná so zmenami
a doplnkami, s účinnosťou od 1. 1. 2022.

OZ schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
VZN obce Oravská Lesná č. 6/2021 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území
Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
preplatenie nákladov na výmenu okien (2 ks)
v bytovom dome č. 1094 (byt č. 9) v 150 €, ktoré
boli uhradené p. Janou Karlíkovou.

OZ schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na deti navšte-
vujúce záujmové útvary v CVČ Maják s trvalým
pobytom v obci Oravská Lesná na školský rok
2021/2022 a to za obdobie september – december
2021 vo výške 27 € a za obdobie január – jún
2022 vo výške 54 €.

OZ schvaľuje
udelenie ceny obce
a/ p. MUDr. Gabriele Jatyelovej za obetavú prácu

v oblasti zdravotníctva počas pôsobenia v na-
šej obci a hlavne počas pandémie,

b/ p. Mgr. Lenke Nogovej za obetavú prácu
v oblasti zdravotníctva počas pôsobenia v na-
šej obci a hlavne počas pandémie.
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KRÁTKE SPRÁVY

Milé gesto na MDŽ

Pracovníci Centra sociálnych slu-
žieb ďakujú výnimočným mužom
Ladislavovi Kojdovi a Jaroslavovi
Srogoňovi z LLK-stav Oravská Les-

Od mája máme v našej obci dva
nové vítače. Boli zrealizované na zá-
klade súťaže návrhov, ktorá sa usku-
točnila pred tromi rokmi. Zrealizo-
vané vítače sú výsledkom kompozí-
cie dvoch návrhov, na ktorých sa po-

ná, ktorí pri príležitosti sviatku MDŽ
milo potešili darčekmi všetky klient-
ky a zamestnankyne z ich zariade-
nia.

V dedine pribudli vítače

dieľali Ľudovít Navrátil a Veronika
Vlčáková.

Behom krátkeho času na víta-
čoch pribudne osvetlenie, ktoré bu-
de dobíjané pomocou solárnych pa-
nelov.

Stavanie mája po dvojročnej pauze

Aj keď naši hasiči nevynechali
tradičné stavanie mája ani počas pan-
démie, verejnosť sa tohto podujatia
mohla zúčastniť po dvojročnej pre-
stávke. Sobotňajšie popoludnie pred
prvým májom svojim programom
obohatili deti z detského súboru Ma-

gurka, FS Fľajšovan i členovia Seni-
orklubu. Hasičom prišli pomôcť aj
kolegovia z družobnej obce Ujsoly
(PL). Nechýbal ani chutný guláš od
našich poľovníkov. Poďakovanie patrí
všetkým, čo sa podieľali na príprave
tohto podujatia.

Už vlani o tomto čase sme avizo-
vali vznik petície proti postupu Slo-
venského pozemkového fondu (SPF)
vo veci vytvárania Registra obnove-
nej evidencie pozemkov (ROEP)
v obciach Oravská Lesná a Oravská
Polhora. Po vzájomných stretnutiach
zástupcov petičného výboru obi-
dvoch obcí sa hľadali ešte riešenia
dohody s SPF. Po absolvovaní nie-
koľkých stretnutí bola na Minister-
stvo pôdohospodárstva a na SPF za-
slaná sťažnosť, ktorú podporili sta-
rostovia všetkých hornooravských
obcí s výzvou o dodržiavanie praxe
pri nadobudnutí vlastníckych práv,
ktorá bola aplikovaná počas obdobia
1998 až 2020. Celý dokument, ktorý
podrobnejšie vysvetľuje vzniknuté
komplikácie, si môžete prečítať na
odkaze: https://oravskalesna.sk/.../

Petícia je pripravená na podpisovanie

uploads/2022/04/SPF-staznost.pdf.
Žiaľ ani to neprinieslo postup vo veci.

Z tohto dôvodu sa od dnes svojim
podpisom môžete zapojiť do petície
proti postupu SPF. Petíciu môže pod-
poriť každý občan Slovenskej repub-
liky. Rovnako ju môže podpísať aj
občan iného štátu, ktorý má vlastníc-
ky vzťah k nehnuteľnosti v katastrál-
nom území Oravskej Lesnej alebo
Oravskej Polhory. Veríme, že nie-
koľko tisíc podpisov, ktoré dokáže-
me vyzbierať, urýchli doriešenie
vzniknutého problému dotýkajúceho
sa mnohých občanov. Podpisové hár-
ky budú k dispozícii na obecnom úra-
de ako aj k stiahnutiu na webovej
stránke obce. Ak by mal niekto záu-
jem vytvoriť v obci miesto, napr.
v nejakej obchodnej prevádzke, daj-
te o tom vedieť na obecný úrad.

Jozef Rošťák

Už túto sobotu 28. mája môžete
prísť darovať krv. Nemusíte chodiť

Darovanie krvi

ďaleko, akcia prebehne v kultúrnom
dome v čase od 8:00 do 10:00 hod.
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V rámci projektu Intereg v sekcii
programov cezhraničnej spolupráce
bol schválený projekt pod názvom
Komplexná ochrana a rozvoj prírod-
ného a kultúrneho dedičstva priamo
v PL-SK pohraničí. Do projektu sa
zapojili tri pohraničné obce – Orav-
ská Lesná, Zákamenné a poľská obec
Žiwiecz. Suma v hodnote 70 000 €
bola použitá na vytvorenie nového
priestoru určeného na prezentáciu tra-
dičného umenia a zachovanie kultúr-

neho dedičstva. Ochrana a zachova-
nie dedičstva obyvateľov Oravskej
Lesnej bolo až do dnešnej doby veľ-
mi žiadúce, avšak priestory naň chý-
bali.

Výstava je umiestnená v priesto-
roch zrekonštruovaného kultúrneho
domu. Predmety tvoriace výstavu
boli zapožičané od trinástich respon-
dentov, časť vecí pochádza zo zbier-
ky FS Fľajšovan. Výstavné predmety
boli zaevidované podľa pôvodcu, od-
fotené, aby nedošlo k ich zámene

Minulý rok bola zverejnená foto-
grafia na obálke časopisu ZAkraj.
Keď sme sa to miesto rozhodli nav-
štíviť, nebolo práve ideálne počasie.
Ako tú lokali-
tu nájdete?
Z Oravskej
Lesnej sme-
rom na Zázri-
vú asi 13 km
sa nachádza na
pravej strane
malé odpočí-
vadlo. Oproti
nemu, hore na
skalnatom bra-
le je drevená
hojdačka. Na-
vrchu v blíz-
kosti kolem-
bačky sa nachádza malé utešené ja-
zierko. Ak by ste sa vybrali s rodinou
na nedeľný výlet – peši, môžete si so
sebou zobrať slaninku alebo špekáči-
ky na opekanie. Na mieste vás priví-

Výstava historických predmetov

a údaje o darcoch boli elektronicky
spracované na miestnom úrade. Na
základe zapožičaných predmetov
bolo možné výstavu spracovať do
šiestich tematických celkov: spraco-
vanie ľanu, salašníctvo, kroj sviatoč-
ný a svadobný, práca na poli, spraco-
vanie dreva a predmety bežnej potre-
by. Na vizuálnej tvorbe výstavy sa
podieľala pracovníčka OcÚ Helena
Jakubová. Cieľom výstavy bolo vy-
tvorenie miesta, kde môžu návštev-

níci spoznať kúsok minulosti života
obyvateľov žijúcich v obci Oravská
Lesná. Jej výchovný charakter môže
pomôcť mladšej generácii vytvoriť si
obraz o tom, ako žili ich predkovia,
starí rodičia či otcovia.

Výstavu je možné vidieť v novo-
vytvorenej časti sály kultúrneho
domu v Oravskej Lesnej. Výstava
bude priebežne obmieňaná, preto prí-
padní záujemcovia o zapožičanie ďal-
ších predmetov sa môžu nahlásiť na
obecnom úrade.

Helena Jakubová

Miesto, ako vystrihnuté z časopisu

ta vzhľadné ohnisko so stolom a la-
vičkami. Čo z toho budete mať? Zdra-
vý pohyb, nadýchate sa čerstvého
vzduchu, ucítite vôňu lesa, započú-

vate sa do štebotu vtáčikov a určite
vás nadchne aj okolitá príroda, napr.
výhľad na Malú Fatru, Kubínsku
Hoľu, Rosutec...

Alena Srogoňová

Cestu k nej určite poznáte. Ak
nie, odhalíte ju na konci Oravskej
Lesnej – Beskyd, smerom k vodnej
nádrži Nová Bystrica. V minulosti
trasa spájala Kysuce a Oravu.

Keď sme prešli asi dva – tri kilo-
metre, veža bola v dohľade už z diaľ-
ky. Hneď, keď sme ju zbadali, mohli
sme k nej prejsť cez lúku. Dá sa po-
vedať, že je to skratka. Odporučila
by som ju tým návštevníkom, čo majú
problémy s dýchaním. Je to rovno-
merné stúpanie do kopca.

Na tých odvážlivcov, čo sa roz-
hodli ísť naďalej po hradskej, čaká
chôdza k veži do oveľa väčšieho kop-
ca. Pri vystupovaní hore vyvýšeni-
nou stojí za to pokochať sa okolitou
prírodou.

V cieli, hneď pri vstupe na vyso-
kú štíhlu stavbu, je upozornenie PRO-
TIPOŽIARNA MONITOROVACIA
VEŽA a ZÁKAZ VSTUPU. Na kaž-
dom turistovi stojí zváženie, či vy-
stúpi hore na stavbu. Nielen pre zá-
kaz, ale aj kvôli strmému schodisku.
Ak by ste sa za každých okolností

Ktorá veža stráži Harvelku?

Z dôvodu šíriacej sa epidémie
Covid-19, ktorá zachvátila takmer
celý svet, boli od septembra 2020
v miestnej obci ale i na celom Slo-
vensku zakázané takmer všetky pod-
ujatia. Pozastavil sa život nielen kul-
túrnych podujatí, krúžkov na ško-
lách, školských a športových aktivít,
ale epidémia sa dotkla predovšetkým

spoločenského života obyvateľov
obce samotnej.

Z dôvodu epidémie prestal pra-
covať aj FS Fľajšovan a ostatné ta-
nečné zložky v obci. Po dlhej dvoj-
ročnej prestávke detské aj mládež-
nícke súbory obnovili naplno svoju
činnosť. Z pôvodných 25 členov FS
Fľajšovan ostalo len 13 členov no

rozhodli vystúpiť hore na vrch roz-
hľadne, na každom poschodí je la-
vička.

Alena Srogoňová

i napriek tomu začínajú s nácvikom
tanca Goraľ a Lesňanským čepčením.
Súbor začal spolupracovať aj s diev-
čenskou muzikou zo Zákamenného,
nakoľko muzika súboru dlhšie roky
chýbala. Detské súbory Malá Ma-
gurka a Veľká Magurka tiež privítali
nových záujemcov aj keď v menšom
počte. Jediná stále pracujúca zložka

bola v materskej škole, ktorú deti
mohli navštevovať v rámci triedy ne-
ustále ☺. Veríme, že kultúrne tradí-
cie pod vedením pána Viktora Chu-
dobu a vedúcich jednotlivých taneč-
ných zložiek budú i naďalej živé
a nevymrú v srdciach ľudí a záujem
o ne bude u detí stále živý.

Helena Jakubová

Folklór v Oravskej Lesnej
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Viac ako dvojročné hľadanie pe-
diatra do ambulancie v našej obci
prinieslo napokon riešenie. Keď
v auguste 2019 nečakane zomrela
detská lekárka MUDr. Daniela Mu-
rínová, Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) v spolupráci s Obecným úra-
dom začal aktívne vyhľadávať leká-
ra-pediatra pre deti a dorast v Orav-
skej Lesnej. Žiaľ pre nedostatok det-
ských lekárov, v tom čase nebol
k dispozícii nikto, Odbor zdravot-
níctva ŽSK vtedy dočasne prerozde-
lil zdravotnú dokumentáciu detí me-
dzi viacerých lekárov, prevažne do
Hornooravskej nemocnice v Trste-
nej. Vzdialenosť viac ako 40 km bola
pre dochádzanie s deťmi za zdravot-
nou starostlivosťou počas tohto ob-
dobia veľmi náročná.

Lekára zastrešila
Oravská poliklinika

Na základe dohody ŽSK – Od-
boru zdravotníctva s Oravskou po-
liklinikou v Námestove sa ešte kon-
com minulého roka podarilo za-
zmluvniť lekára do našej detskej
ambulancie. Od 1.januára v tejto
ambulancii ordinuje MUDr. Vladi-
mír Doktorov, ktorého činnosť za-
strešuje Oravská poliklinika v Ná-
mestove.

Bohaté skúsenosti

Vladimír Doktorov sa narodil
v Košiciach, od svojich dvoch rokov
býval v Bratislave. K medicíne mal
vzťah po otcovi, ktorý bol tiež leká-
rom. Študoval na lekárskej fakulte
UK v Bratislave. Atestoval v nemoc-
nici v Bojniciach. Ako mladý lekár
pôsobil v Zákamennom, hneď po ňom
tam nastúpila doktorka Daniela Mu-
rínová. Rok a pol pôsobil ako zá-
stupca primára detského oddelenia
v Šahách. Rovnako využil aj svoje
jazykové schopnosti po mame, ktorá
bola docentkou anglického jazyka.

Ešte pred rokom 1989 odišiel do
Kanady. Tam si pre miestne zákony
musel nostrifikovať svoj lekársky
diplom a pôsobil  ako rodinný lekár
pre všetky vekové skupiny. Tiež pô-
sobil rok a pol ako lekár na výletnej
lodi na Karibiku. „Tu ste uprostred
oceánu odkázaní sami na seba, bolo
treba riešiť akútne záchvaty, infarkty
a podobne. Bola to tiež veľká skúse-
nosť“, prezradil lekár Doktorov.  Ako
dobrovoľník pomáhal pri cunami na
Srí Lanke. Od roku 2004 do roku
2020 ako detský lekár pôsobil vo
Švédsku. Tu si musel doplniť rotáciu

Od januára máme opäť detského lekára

z detskej psychiatrie, aby atestácia
bola na ich úrovni. „Vo švédskom
zdravotníctve je väčšia dostupnosť
viacerých prístrojov v ambulanciách,
ktoré prispievajú k rýchlejšiemu vy-
šetreniu pacienta“, ocenil Vladimír
Doktorov. Niekoľkokrát počas svo-
jej dovolenky zastupoval pani dok-
torku Murínovú v našej obci. Počas
pandémie zostal na Orave – pomá-
hal iným pediatrom.

Oravu si obľúbil

Oravu si obľúbil už za pôsobenia
v Zákamennom. K srdcu mu prirást-
la už aj naša obec. „Páči sa mi tu
príroda aj kvalita vzduchu v lete. No
v zime idú často škodliviny z komí-
nov, ktoré by v zahraničí neboli tole-
rované. Myslím si, že dobrý vzduch
a životné prostredie má veľký vplyv
na dĺžku života. Podobne ako v po-
rovnaní so Švédskom, kde ľudia žijú
v priemere o sedem rokov dlhšie a to
hlavne aj kvôli strave, ktorá obsahu-
je veľa zeleniny a rýb“, povedal Vla-
dimír Doktorov. Aj napriek tomu, že
je v našej obci iba pár mesiacov,
zdravotné karty malých pacientov sa
vracajú späť do ambulancie. „Chcel
by som pochváliť všetky tunajšie
mamy za ich prístup k deťom a za ich
zodpovednosť“, dodal na záver.

Jozef Rošťák

Od roku 2012 v zdravotnom stre-
disku ponúkam služby na regenerá-
ciu organizmu, hlavne pri bolestiach

chrbtice. Zá-
kazníci pri-
chádzajú pre-
važne s bo-
lesťami chrb-
tice a krčnej
chrbtice. Bo-
lesti často sú-
visia aj s tŕp-
nutím hor-
ných a dol-

ných končatín a bolesťami hlavy. Tie-
to ochorenia sú spojené s jednostran-
ným a opakovaným zaťažovaním
napr. hornej končatiny alebo dlho-
dobým sedením, kedy dochádza
k únave daných svalových skupín.
Pri zdvíhaní bremien trpí oblasť bed-
rovej chrbtice a k preťaženiu pleten-
ca ramena dochádza pri manuálne
jednostrannej činnosti. Bolesť krč-
nej chrbtice je spojená zaťažovaním
povrchových extenzorov (vystiera-
čov) hlavy. Príčinou je dlhodobé se-
denie za volantom v aute a pri počí-
tači. Na tieto problémy pomáhajú

uvoľňovacie techniky, ktoré ponú-
kam v Masérskom centre na zdra-
votnom stredisku. Sú to prevažne
masáže
- klasická v trvaní 30 – 45 min.,
- bankovanie (bezohňovými banka-

mi). Bankovanie je technika, kedy
sa prikladajú na bolestivé miesta
sklenené poháriky (banky). Pum-
pou odsatím vzduchu cez ventil na
banke vznikne podtlak. Následkom
vzniknutého podtlaku dochádza
k prekrveniu tkaniva v mieste pri-
loženia banky a uvoľneniu svalu.
Cieľom je odstrániť bolesť v mies-
te aplikácie,

- Solux (infračervené svetlo) na pre-
hriatie a prekrvenie stuhnutých
svalov, čím dochádza k ustúpeniu
bolesti svalu.

Na regeneráciu po chorobe je
vhodná medová detoxikačná masáž,
ktorá sa vykonáva aplikáciou vče-
lieho medu približne 20 min. Pri za-
nesení organizmu toxínmi sa med
mení po aplikácii na šedú žuvačko-
vitú hmotu, ktorá sa potom odstráni
umytím teplou vodou. Pri bolestiach
chrbtice sa odporúča aj cvičiť. Veľmi

dobrá metóda na uvoľnenie chrbtice
je SM-systém, ktorú sa po pár lekci-
ách u nás môžete naučiť. Pri SM-
systéme dochádza k posilňovaniu
svalov, ktoré sú väčšinou ochabnuté
a uvoľňovaniu svalov, ktoré sú stuh-
nuté a často sa skracujú, následkom
toho vzniká bolesť chrbta. Pravidel-
né cvičenie aspoň 3 – 4-krát do týž-
dňa 30 minút vám pomôže zbaviť sa
bolesti chrbta. Po absolvovaní lek-
cie s 11 cvikmi môžete cvičiť v do-
mácom prostredí.

Na záver pár riadkov o tom, ako
som sa dostala k povolaniu, ktoré
ma napĺňa tým, že môžem pomáhať
ľuďom, ktorí trpia bolesťami hlavne
pohybového aparátu.

V roku 2006 som absolvovala
masérsky kurz v REMAS masérskej
škole. Neskôr som sa rozhodla dopl-
niť si bakalárske vzdelanie v odbore
fyzioterapia na Inštitúte FBLR
v Piešťanoch, ktorý patrí pod Uni-
verzitu sv. Cyrila a Metoda v Trna-
ve. Štúdium som v roku 2011 úspeš-
ne ukončila. V roku 2012 som sa
rozhodla otvoriť si Masérske cen-
trum v Oravskej Lesnej na zdravot-

nom stredisku. Ďalej som si doplnila
vzdelanie v odbore v masérskej ško-
le REMAS na kurze Manuálnej lym-
fodrenáže v roku 2014. Kurz SM-
systém (cvičenie na chrbticu) som
absolvovala v roku 2017 v Piešťa-
noch. V roku 2022 po rekonštrukcii
priestorov zdravotného strediska opäť
pokračujem v poskytovaní služieb,
ktoré som vykonávala. Teším sa na
vašu návštevu.

Bc. Eva Murínová

MASÁŽE a RELAX na zdravotnom stredisku
— Masérske centrum — Eva Murínová
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V zdravotnom
okienku pravidelne
objavíte, rady a bo-
haté skúsenosti z ob-
lasti lekárstva. Z nie-
koľkoročnej práce
v medicíne sa chce
s nami podeliť naša
rodáčka MUDr. Mar-
tina Murínová.

Po ukončení
ZDŠ (pre neskôr na-
rodených: Základná
deväťročná škola)
v rodnej obci nastúpila na Strednú
zdravotnícku školu v Dolnom Kubí-
ne. V roku 2005 ukončila Jessenio-
vu lekársku fakultu UK v Martine
odbor Všeobecné lekárstvo. Po ukon-
čení VŠ pracovala dva roky na Inter-
nom oddelení v Dolnom Kubíne, ná-
sledne dva roky na Chirurgickom od-
delení tiež v Dolnom Kubíne. Roku
2007 získala postupovú skúšku
z Vnútorného lekárstva. Následne sú-
bežne pracovala na RLP (rýchla le-
kárska pomoc) v Námestove, RLP
Trstená, na Internom oddelení
v HNsP Trstená na čiastočný úväzok
a OAIM (oddelenie anesteziológie
a intezívnej medicíny) HNsP Trste-
ná. V roku 2010 atestovala v odbore
Urgentná medicína. Pôsobila ako ve-
dúca lekárka v ZZS (záchranná zdra-
votná služba) Bratislava, RLP Trste-
ná do roku 2019. V roku 2018 získa-
la špecializáciu 2. stupňa v odbore

Keď ide nielen o zdravie, ale aj o život

Vnútorné lekárstvo.
Od júla 2018 je po-
verená vedením In-
terného oddelenia
HNsP Trstená. Boha-
té skúsenosti má
s prácou v ZZS, akút-
nymi ochoreniami ši-
rokého spektra,
ochoreniami vnútor-
ných orgánov. Pani
doktorka Martinka
má tri atestácie z od-
borov: Urgentná me-

dicína, Všeobecné lekárstvo, Vnú-
torné lekárstvo.

Kedy volať záchranku 155?

Počet volaní na tiesňovú linku
155 je, z roka na rok, vyšší. Žiaľ
väčšina volaní je neodôvodnená. Lin-
ka 155 nie je infolinka, kde môžete
konzultovať svoje zdravotné problé-
my. Na to slúži váš všeobecný lekár
alebo špecialista v príslušnom odbo-
re. Je potrebné si uvedomiť, že na
operačnom stredisku 155 je obme-
dzený počet operátorov a ak ho
niekto blokuje otázkami, ktoré nie
sú akútne, zatiaľ sa z druhého telefó-
nu snaží dovolať niekto, kto potre-
buje záchranku pre život ohrozujúci
stav a môže to byť práve váš blízky.

Na linku 155 volajte len vtedy,
ak ide doslova o zdravie alebo
o život. Odpovedajte na otázky ope-
rátora, ktoré sa vám budú zdať na

prvý pohľad zbytočné, ale odpovede
potrebuje operátor vedieť pre správ-
ne zhodnotenie situácie a zdravotné-
ho stavu.

Najčastejšie dôvody kedy volať
linku 155:

• náhle poruchy vedomia až bezve-
domie,

• náhle zastavenie krvného obehu
spojené so zastavením dýchania,

• náhle vzniknuté problémy s dý-
chaním, dusenie,

• mozgová mŕtvica,
• náhle vzniknuté pálive bolesti na

hrudníku, vyžarujúce do horných
končatín, krku, chrbta, často spre-
vádzané slabosťou, nevoľnosťou,
dýchavičnosťou, úzkosťou, až stra-
chom zo smrti,

• vážny úraz, dopravná nehoda,
masívne krvácanie, pády z výšky,
topenie,

• otrava liekmi alebo chemikáliami,
• kŕčové stavy,
• rozsiahle popáleniny, omrzliny,

podchladenia,
• pôrod.

Kedy nevolať linku 155

• dlhodobo trvajúce (chronické)
ochorenie, bez náhleho zhoršenia
zdravotného stavu.

• Pri zvýšenej teplote volajte zá-
chranku len vtedy, ak sú kompli-
kované kŕčmi, hlavne u detí. Zvý-
šenú telesnú teplotu by ste mali

zvládnuť doma voľne predajnými
liekmi napr. s obsahom paracec-
tamolu, ibuprofenu, diklofenaku.

• Zatvorené zlomeniny, hlavne hor-
ných končatín bez krvácania, po-
kiaľ je možný transport do zdra-
votníckeho zariadenia príbuznými,
využite ho.
Operátori tiesňovej linky, záchra-

nári sú tu pre nás všetkých nepretrži-
te, aby zachraňovali naše ľudské ži-
voty.

Prosím vás, nezneužívajme Zá-
chrannú zdravotnú službu ako „ta-
xík zadarmo“. Uvedomme si, že ak
my neodôvodnene zavoláme zá-
chranku, práve v tej istej chvíli môže
niekto iný bojovať o život.  Neodô-
vodneným výjazdom posádky RZP
môže prísť o život, ak mu nebude
podaná kvalitná laická prvá pomoc.

Neobávajte sa, Operačné stredis-
ko ZZS vám vždy pri život ohrozu-
júcich stavoch vyšle najbližšiu voľ-
nú posádku RZP, ale môže to trvať aj
niekoľko desiatok minút, ak je naj-
bližšia posádka vo výjazde. Našťastie
na Slovensku máme vybudovanú
dobre dostupnú sieť ZZS s dojazdom
do najodľahlejších miest maximálne
do 15 min. pri optimálnych podmien-
kach. Vážme si, že máme dobre fun-
gujúci systém ZZS zatiaľ bezplatne
a nezneužívajme ho.

Vážení rodáci, prajem všetkým
nám, aby sme číslo 155 potrebovali
čo najmenej.

MUDr. Martina Murínová

Iste vás nie je veľa, ktorí neza-
chytili správu o zatvorenej lekárni
v obci. A nebolo to práve na krátku
dobu. Približne mesiac sme mali za-
tvorené a dôvodom bola rekonštruk-
cia priestorov.

Prečo rekonštrukcia a prečo prá-
ve teraz? Budova v ktorej sídlime,
už má toho veľa za sebou a vo vnú-
torných priestoroch už bolo nutné
urobiť určité opravy, aby bolo mož-
né naďalej poskytovať lekárenskú sta-
rostlivosť. A práve nutnosť opráv nás
opäť doviedla k myšlienke, nad kto-
rou sme už viackrát s majiteľkou
PharmDr. Helenou Harmatovou uva-
žovali. Rozšírenie priestorov lekár-
ne a zmena z pobočky na plnohod-
notnú lekáreň.

Ďalšia otázka, ktorá sa vynára, je
„Čo z toho budete mať vy ako klienti
našej lekárne?” Ako lekáreň bude-
me môcť pripravovať lieky, ktoré je
nutné namiešať priamo v lekárni
prakticky na počkanie. Doteraz sme

tieto lieky museli
dovážať z našej
materskej lekárne
v Námestove, čo
si vyžiadalo urči-
té oneskorenie.
Priestorové rozší-
renie, čo mimo-
chodom prikazu-
je zákon, nám
mimo toho pomô-
že zefektívniť prá-
cu, čo bude bene-
fitom aj pre vás,
keďže vám bude-
me môcť venovať
viac času. Samot-
ná rekonštrukcia nie je síce celkom
na konci, ale sme radi že máme opäť
otvorené a môžeme vás privítať
v krajších priestoroch. Chcem sa
týmto poďakovať aj obecnému za-
stupiteľstvu a vedeniu obce za ústre-
tový prístup pri riešení našich požia-
daviek.

Dotknem sa trochu aj budúcnosti
a toho, čo nás ešte čaká. V priebehu
leta by mal byť spustený rezervačný
systém, vďaka ktorému si môžete
zarezervovať lieky či iný tovar
prostredníctvom vášho počítača, či
smartfónu a následne si ich prídete
len vyzdvihnúť. Uvažujeme aj o úpra-

Čo sa deje v našej/vašej lekárni?

ve otváracích hodín. A v neposled-
nom rade, budova si určite pýta aj
úpravu zvonku...

Verím, že sa nám všetky ciele
podarí naplniť a tým  zlepšiť kvalitu
poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti v obci.

Mgr. Peter Laššák
zodpovedný farmaceut
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Správičky zo základnej školičky

Dobrý deň!
Máme pre Vás správičky o tom,

čo všetko sme zažili (okrem učenia)
v našej školičke.

December je síce krátky školský
mesiac, ale veľmi dlhý čas čakania
na Ježiška. Preto sa snažíme trošku
si ho zrýchliť osvedčenými aktivita-
mi.

Hneď 1. decembra na nás čakal
na dolnej chodbe vianočný strom-
ček. Bol síce ozdobený len svetiel-
kami, ale do návštevy sv. Mikuláša
s jeho družinou, ho zdobili ozdoby
vyrobené nami na hodinách výtvar-
nej výchovy a v školskom klube.

Veľmi milé prekvapenie v podo-
be sladkých adventných kalendárov
nás čakalo v škole od pána starostu.
Ďakujeme.

Na svoje meniny nás prišiel nav-
štíviť svätý Mikuláš. Každá trieda na
1. stupni mala pre neho pripravený
program zostavený z pesničiek, bás-
ničiek, hry na hudobných nástrojoch
či krátkych scénok, ktorý sme mu
ukázali vo svojich triedach. Dru-
hostupniari sa opäť učili doma, tak
ich Mikuláš pozdravil cez online vy-
učovanie (to bolo pre neho niečo
nové). Za naše úsilie sme boli odme-
není sladkými darčekmi.

Už druhý rok sme sa my – pr-
vostupniari zapojili do akcie „Koľko
lásky sa zmestí do škatule od topá-
nok“. Naše darčeky putovali obyva-
teľom Domova sociálnych služieb
v našej obci. Pripravené darčeky tíš-
ko čakali na svoj vianočný odvoz
pod stromčekom. Okrem toho sme
starkým napísali vianočné pohľadni-
ce a natočili na video náš mikuláš-
sky program, aby si ho mohli aspoň
takto pozrieť.

Keďže sa nám vianočné prázdni-
ny začali o pár dní skôr, so školou
sme sa rozlúčili už 17. decembra
a vrátili sa do nej 10. januára 2022.
A začalo obdobie polročného
skúšania, písomiek a uzatvá-
rania známok.

Aké by boli Fašiangy bez
karnevalu? Smutné. Také sme
mali minulý školský rok, lebo
karneval sa nekonal. Na-
šťastie sa pomaličky do školy
začali vracať obľúbené akcie.
A medzi ne karneval rozhod-
ne patrí. Ešte sa nemohol ko-
nať spoločne v školskej je-
dálni, ale to nám nevadilo.
V piatok 25. februára sa po
veľkej prestávke na dolnej
chodbe miesto žiakov začali
zjavovať rozprávkové i neroz-
právkové bytosti. Konala sa
aj chodbová promenáda ma-

siek spojená s fotografovaním. Zá-
ver karnevalu sa už odohrával v kaž-
dej triede zvlášť. A školou sa niesol
spev a zvuk tanečnej hudby.

Marec je mesiac knihy. Knihy
a škola patria k sebe. Knihy a kniž-
nice tiež patria k sebe. A v každej
dobrej škole majú dobrú knižnicu. V
rámci Týždňa slovenských knižníc
sa u nás udialo: prváci sa zapísali do
školskej knižnice, recitátori si vy-
skúšali svoje recitačné umenie v rám-
ci školského kola recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín, veľkáči zahra-
li divadielko deťom v školskom klu-
be, pani učiteľky SJL z 2. stupňa čítali
žiakom na 1. stupni úryvky z nezná-
mych alebo nových kníh a žiaci kres-
lili návrhy obalov na knihu a mnohé
triedy navštívili i obecnú knižnicu.

Prváci sa v našej škole veľmi
rýchlo udomácnili a zvykli si na svoj
nový školský život spojený s uče-
ním, spolužiakmi i na školské akcie.
Štvrtáci si pre svojich najmladších
spolužiakov pripravili malé prekva-
penie. Keďže nemohli pre prvákov
realizovať tradičné pasovanie (ešte
z dôvodu obmedzení v školských ak-
ciách), vymysleli si pre nich spolu-
prácu na diaľku v podobe výroby
farebných kvetov. Štvrtáci prácu za-
čali a prváci dokončili. Každý žiak
vymaľoval štvrtinku kvetu. Aby bol
kvet celý, museli si jednotlivci hľa-
dať svojich „partnerov“ podľa rov-
nakých značiek. Štvrtáci svoje diely
nalepili prvákom na dvere i násten-
ku. Prváci dieliky doplnili. A tak
vznikla farebná záhrada na prváckej
chodbe a školskej nástenke. Ako po-
ďakovanie za spoluprácu veľkáči pri-
pravili malkáčom krásne medaily.

Tohtoročná zima bola na sneh
bohatá. Protipandemické opatrenia
sa postupne začali uvoľnovať, a tak
sa začali školské akcie uskutočňo-
vať.

Žiaci 8. ročníka si predĺžili jarné
prázdniny, pretože hneď po ich skon-
čení nastúpili na lyžiarsky výcvik.
33 ôsmakov sa počas jedného týž-
dňa učilo, trénovalo či zdokonaľova-
lo svoje lyžiarske umenie v lyžiar-
skom stredisku v našej obci. Lyžiar-
sky výcvik všetci nielen úspešne ab-
solvovali, ale vyhli sa im aj úrazy.

28. marca majú sviatok učitelia
na celom svete. V tento deň pred 430
rokmi sa narodil Učiteľ národov –
Jan Amos Komenský. Na našej ško-
le učitelia slávili spolu so žiakmi.
Žiaci pripravili rozhlasovú reláciu
a prekvapenie v podobe krásnych
ruží a iných drobných darčekov.
V triedach od 4. do 9. ročníka si
niektorí žiaci vymenili role s učiteľ-
mi a vyskúšali si, aký je to pocit stáť
pred tabuľou a vysvetľovať učivo.
Niektorým sa učenie zapáčilo, ale
našli sa aj takí, ktorí priznali, že byť

učiteľom je náročné a boli radi, keď
sa hodina skončila. Deň ubehol veľ-
mi rýchlo a v utorok sme opäť praco-
vali v zabehnutých koľajach.

Po dvoch rokoch pauzy sa v škol-
skej knižnici znovu stretli najlepší
čitatelia a strávili v nej zaujímavú
noc plnú dobrodružstiev. Konala sa
„Rozprávková noc v knižnici“. Kniž-

ničné dobrodružstvo sa začalo pre-
zentáciou o pánovi Andersenovi,
slávnom rozprávkarovi. Deti sa roz-
delili do tímov, v ktorých riešili rôz-
ne úlohy a hľadali rozprávkový po-
klad. Pred spánkom nesmela chýbať
diskotéka. O večeru a raňajky sa po-
starali naše tety kuchárky. V sobotu
ráno sa deti vracali domov s hlavou
plnou zážitkov. Podľa ich slov –
BOLO SUPER!

Tak, ak ste šli náhodou v ten piat-
kový neskorý večer okolo školy
a videli ste v nej svetlá a počuli hluk,
neboli to strašidlá ani duchovia...

V stredu 13. apríla zavítali popo-
ludní do priestorov školy predškolá-
ci spolu s rodičmi. Spoločné privíta-
nie pánom riaditeľom sa konalo
v školskej jedálni. Po ňom šli deti
spolu s pani učiteľkami 1. stupňa do
telocvične. Tam na nich čakal
program, ktorý pre ne pripravili pani
učiteľky z 1. ročníka s pomocou diev-
čat zo 7. ročníka. Rodičia ostali
v jedálni, kde boli na programe rodi-
čovské prvácke záležitosti. V telo-
cvični na predškolákov čakalo pre-
kvapenie v podobe rozprávkového
sveta plného zvieratiek. Spolu s nimi
predškoláci plnili úlohy, napr: skla-
danie polovíc zvieratiek a ich pome-
novanie, skladanie puzzle, sklada-
nie geometrických tvarov podľa da-
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nej postupnosti, pomenovanie geo-
metrických tvarov, stavba veže z ko-
ciek lega, poznávanie písmen, via-
zanie šnúrok, poznávanie farieb,
správny úchop pastelky a vymaľova-
nie obrázku a strihanie po čiare.

Keď boli predškoláci s úlohami
hotoví, dostali na pamiatku malé dar-
čeky a vrátili sa k rodičom porozprá-
vať, čo všetko zažili a dokázali.
A my sa tešíme na našich budúcich
prváčikov.

V stredu 27. apríla nám vyučova-
nie spestrili naši traja známi hudob-
níci z LETartu. Zavítali medzi nás
s novým programom. Prví sa boli
zabaviť, zatancovať, zaspievať, niečo
nové naučiť žiaci prvého stupňa.
Program pre nich mal názov „Hravo
– zdravo“ a venoval sa zdravému
životnému štýlu. Hudobníci, okrem
spevu, hovorili o nezdravej strave,
o škodlivosti sedenia pri počítači
a hre na mobiloch, prečo by sme ich
mali vymeniť za pobyt a pohyb
v prírode. Žiaci druhého stupňa mali
svoj program pod názvom „Trendset-
ter“ zameraný na vplyv súčasných
médií, nástrahy internetu, kyberši-
kanu a iné negatívne vplyvy. Roz-
právali sa o tom, aké sú pre nás dôle-
žité medziľudské vzťahy.

Keď konečne aj do našej dediny
zavítala jar, oteplilo sa, sneh sa roz-
topil, mohli sme upratať svoje oko-
lie. V stredu 11. mája sme školské
tašky nechali doma, obliekli sme sa
pracovne a miesto písacích potrieb
sme si do školy doniesli pracovné
náradie Každý ročník mal dané „úze-
mie“ na upratovanie. Čakali na nás:
celý školský areál, multifunkčné ih-
risko, Ekotrieda, cyklotrasa i časť
náučného chodníka, chodníky pred
školou i v okolí kostola, cesta ku
starému kostolu, futbalové ihrisko,...
Vrecia s odpadmi sa plnili veľmi
rýchlo, po zime toho po nás ľuďoch
ostalo na zemi veru veľa. Na polud-
nie, keď sme prácu dokončili, bolo
už všade pekne čisto. Bolo by fajn,
keby naša námaha a práca boli od-
menené čo najdlhším poriadkom.

Záujmová činnosť (krúžky) na jar
opäť začala fungovať. Triedne krúž-
ky z projektu „Od rozvoja gramot-
nosti k úspechu v živote“ pracovali
počas celého školského roka a blíži-
me sa k záveru. Úspech každej akti-
vity na krúžkoch bol v ich pravidel-
nosti. Vo veľkej miere u žiakov pod-
porili čitateľskú, matematickú a prí-
rodovednú gramotnosť i kladný vzťah
k čítaniu.

Školský rok 2021/2022 sa poma-
ly blíži do finále. Skôr, než sa rozí-
deme na letné prázdniny, ešte stih-
neme pár akcií. Ale o tom až nabu-
dúce...

Zuzana Brňáková

„Cieľom fyzioterapie je pomáhať
ľuďom zlepšiť pohybovú činnosť sva-
lov, kĺbov a urýchliť liečebný proces
pohybového aparátu.“

Po dôslednej Vstupnej diagnos-
tike navrhujeme individuálny liečeb-
ný pohybový plán, ktorý si vyžaduje
aktívny prístup klienta v domácom
a pracovnom prostredí. Individuál-
ny liečebný plán je určený pre osoby
s poruchami pohybového a nervové-
ho aparátu, so zlými pohybovými
návykmi a držaním tela. Učíme sa
korigovať zlé pohybové návyky, kto-
ré sú najčastejšou príčinou bolesti
tela.

Špecializujeme sa primárne na
problémy s chrbticou, ktoré sú v na-
šej ambulancii najčastejším javom.
Ďalej na: pooperačné a úrazové sta-
vy, chybné držanie tela, bolesti hla-
vy, tinnitus (hučanie v ušiach), prob-
lémy v oblasti sánkového kĺbu, neu-
rologické problémy, syndrómy – kar-
pálny, skalenový, respiračné ťažkos-
ti, skoliózy, brušná popôrodná dia-
stáza, fyzioterapia športovcov atď.

Špecificky sa v našej ambulancii
zameriavame na bolesti a deformity

chodidiel (podológia). Ťažkosti,
s ktorými sa môžete na nás obrátiť
sú: pätová ostroha, plantárna fascití-
da, plochonožie, Mortonova neural-
gia, vybočený palec (hallux valgus),

korekcia protetickými vložkami pri
nevhodných stereotypoch u športov-
cov.

Ako doplnkovú terapiu u nás po-
užívame taktiež Bezbolestnú rázovú
vlnu, ktorá je skvelým pomocníkom
a častokrát aj prvá pomoc pri akút-
nych či chronických bolestiach. Dl-
hodobý efekt má pri pätovej ostrohe,

Fyzioterapia v Oravskej Lesnej — FyzioOrava

v prítomnosti kalcifikátov v kĺboch,
bolesti kolena po záťaži, tenisový
a golfový lakeť, zápaly šliach, poú-
razové opuchy, natrhnutia a natiah-
nutia šliach a svalov.

V estetickej medicíne taktiež prí-
strojovou metódou riešime popôrod-
né strie na brušku, celulitídu, spev-
nenie pokožky.

Neváhajte sa na nás obrátiť v prí-
pade akýchkoľvek problémov či otá-
zok.

Mgr. Ľudmila Rypáková
FyzioOrava, Oravská Lesná

Dňa 20. marca 2022 sa deti
z Oravskej Lesnej mohli zúčastniť
divadelného predstavenia divadla
Ramagu pod názvom „Bačov pomoc-
ník“.

Komédia bola hraná na motívy
príbehov knihy pod názvom Goral-
ské rozprávky z Malej Frankovej.

Divadelné predstavenie pre deti „Bačov pomocník“

...znamená to, že nasta-
la jar a vlaky Oravskej les-
nej železnice, ako po mi-
nulé roky, odchádzajú na
svoju vyhliadkovú jazdu
zo stanice Tanečník na vr-
cholnú stanicu Sedlo Bes-
kyd vo výške 935 m n. m.
Dĺžka trate je 7 km a jazda
trvá 15 – 20 minút. Počas
prestávky môžete vystúpiť
na vyhliadkovú vežu ne-
ďaleko stanice a rozhliad-
nuť sa na krásy oravskej
prírody. Celá trasa, aj s po-
bytom na stanici trvá 1hod. 10 min.

Otvorenie letnej turistickej sezó-
ny sa uskutočnilo 15. mája 2022.
Oravské múzeum P. O. Hviezdosla-
va pripravilo v tento deň pre náv-
števníkov zaujímavý kultúrny prog-

ram, ktorý začal o 12:30 hod. v sta-
nici Tanečník. Na pódiu vystúpila
ľudová hudobná skupina. V areáli
mali svoje miesto aj remeselníci so
svojimi výrobkami. Premávala par-
ná lokomotíva Gontkulák.

V máji 2020 zhorela do
tla goralská drevenica.
Oravské múzeum vybudo-
valo na stanici v Sedle Bes-
kyd na pôvodnom mieste
nový objekt, ktorý bude
novinkou tohtoročnej sezó-
ny. Nová expozícia „GO-
RAL VČERA A DNES“
bude slávnostne otvorená
12. júna 2022 na podujatí:
„Keď odfúkne lokomotí-
va“. Všetci sú srdečne ví-
taní.

Novinky a podujatia,
ktoré sa uskutočnia na Oravskej les-
nej železnici nájdete na webovej ad-
rese: www.oravskemuzeum.sk ale-
bo na FB stránke: Oravská lesná že-
leznica official.

Alena Srogoňová

Keď odfúkne Gontkulák...

Divadlo pôvodom zo Spišskej Starej
Vsi pracuje od roku 2009 ako ob-
čianske združenie a zamestnáva
niektorých hercov. S hrou Mengele-
ho dievča získalo v roku 2020 prvú
cenu za najlepšie neprofesionálne
divadlo Slovenska. Náučná a inte-
raktívna hra, kde herci komunikova-

li s detským publikom, mala u detí
veľký úspech. Bolo to prvé predsta-
venie po takmer dvojročnej epidé-
mii, ktorá nechala nemalé dôsledky
na zmrazenom kultúrnom živote.
Veríme, že sa divadlo deťom páčilo
a tešíme sa na ďalšie ☺.

Helena Jakubová



LN 1/2022
strana: 10

„Ako sa máte, alebo Čo je u vás nové škôlkari?”

Ak sa pýtate: “Čo je u nás nové-
ho?”, ihneď povieme, sa roztopil sneh
na našom školskom dvore a ujo škol-
ník už namontoval hojdačky. Koneč-
ne sme bez rúšok a respirátorov, ko-
nečne máme v umyvárni po 2 rokoch
uteráčiky, konečne sme mohli spo-
ločne postaviť „májku“. Je toho veľa,
ale chceme vám o tom porozprávať
a napísať pekne po poriadku.

Pri pohľade späť do zimných
februárových dní si spomíname na
fašiangové obdobie, v ktorom si už
tradične v maskách uskutočňujeme
karneval, ale hovoríme tomu aj fa-
šiangová veselica. Aj tento rok nám
koronavírusové opatrenia nedovolili
uskutočniť spoločný škôlkarsky kar-
neval, preto sme si ho užili v trie-
dach. Počas jarných prázdnin sme
všetci neoddychovali. V materskej
škole bola pre našich prihlásených
kamarátov otvorená jedna trieda. Po

...Kde pastieri, pod nebom líha-
jú, kde fujary po horách hrávajú, tam
sú moje korene, kde zdieľam radosť
i svoje bolenie...

Vo víre moderného života sa čas-
to vytrácajú pravé hodnoty. Cítime,
že srdcia ľudí sú unavené a neschop-
né prežívať deň s úsmevom a rukami
ponúkajúcimi objatie. Túto skutoč-
nosť si uvedomujeme v materskej
škole čoraz intenzívnejšie. Práve
z tohto dôvodu sa pred rokmi nená-
padne zrodil projekt, ktorý sa naro-

dil ako túžba a vkrádal sa do našich
myslí. Jeho cieľom bolo zasiať do
sŕdc detí lásku k tradíciám a folkló-
ru. Cítime, že je to cesta k pravým
hodnotám, veď zo starých, ošúcha-
ných fotografií dýcha pokora, v drs-
ných rukách roľníkov sa skrýva
skromnosť a z očí zababušených pra-
babičiek vanie čaro zbožnosti.

Z tohto prameňa čerpáme náme-
ty a inšpirácie na aktivity realizova-
né v materskej škole vo vytvorenej

skončení prázdnin sme sa vrátili do
našej škôlky, kde čakalo na nás pre-
kvapenie, hlavne pre naše Sovičky.
Ich trieda sa zmenila na triedu zaria-
denú vo folklórnom duchu.

Našich predškolákov tiež niečo
čakalo: tzv. posúdenie osobnostného
rozvoja, teda jednoducho povedané,
testovanie školskej zrelosti, ktoré sa
uskutočnilo 15. marca pracovníkmi
CPaP Námestovo. Vytvorením kniž-
nice v triedach, čítaním rozprávok,
príbehov, dramatizáciou s bábkami
aj bez nich, realizáciou recitácie básní
s názvom „Poviem ti básničku“ sme
si pripomenuli Marec – mesiac kni-
hy. Samozrejme, navštívili sme obec-
nú knižnicu a porozprávali sa o kni-
hách s tetou knihovníčkou. Aby sme
nezabudli, chceme vám tiež pove-
dať, že v triede Včielky sme privítali
dve ukrajinské deti. Pani učiteľka
nám povedala, že v ich krajine je

vojna, preto odtiaľ museli odísť. Hrá-
me sa s nimi, ale porozprávať sa
s nimi ešte nevieme, lebo hovoria po
ukrajinsky a niekedy zažívame ve-
selé chvíle, lebo im nerozumieme.
V pondelok 28. marca na Deň učite-
ľov sme prekvapili naše pani učiteľ-
ky, lebo sme nezabudli na ich svia-
tok a potešili sme ich kvetom.

„Ako ten čas letí....”, vravia naše
pani učiteľky. A veru, majú pravdu.
Naši predškoláci sa 13. apríla boli
zapísať do 1. triedy základnej školy.
Okrem toho sme si v apríli v rámci
tvorivých dielní pripravili jarnú aj
veľkonočnú výzdobu. Po veľkonoč-
ných prázdninách sme využili dobré
počasie bez dažďa a 22. apríla na
Deň Zeme sme si upratovali okolie
materskej školy. Pozbierali sme pa-
piere, rozhadzovali posledný sneh,
pozametali kamienky na našom ob-
ľúbenom školskom ihrisku. Teraz

Folklór v podaní škôlkarov

folklórnej triede. Počas celého škol-
ského roka sa deti, okrem tancu
a spevu, venovali tradičným prácam
našich prarodičov. Tlačili kapustu do
suda, učili sa priasť na kolovrátku,
tkať plátno na krosnách. Vyrábali syr
i jednoduché výrobky z neho. Vy-
skúšali si siatie ľanu, ktorý budeme
spracovávať v ďalších aktivitách.
Nezabudli sme ani na krásne zvyky
ako napr. Ondrejovske tradície, sv.
Luciu, pochovávanie basy, šibačku,
koledovanie, stavanie mája a mnoho

ďalších. Toto všetko umoc-
ňuje aj prostredie, v ktorom
sú aktivity realizované. Po-
čas jarných prázdnin sa za-
čala postupne trieda Sovič-
ky obliekať do folklórnych
šiat. Veríme, že táto preme-
na nie je konečná, pretože
máme veľa folklórnych ná-
padov a túžob. Pre autentic-
kejšie prežívanie aktivít sa
deti obliekajú do krojov. Tie

v máji sme si postavili „májku“, veľa
sa rozprávame o láske a pripravuje-
me prekvapenie pre naše maminy.
Vieme, že druhú májovú nedeľu je
ich sviatok. V pondelok 2. mája sme
sa fotografovali a už sa tešíme na
naše fotografie.

Začal sa aj zápis detí do mater-
skej školy, ktorý bude trvať do 13.
mája 2022. A čo ešte bude u nás
nové? Budeme mať besedu o odpa-
doch, uvedomujeme si, že je to dôle-
žité pre život na našej zemi. Už teraz
sa tešíme na 1. jún – Deň detí
a prekvapenia, čo na nás čakajú. Jed-
ným z nich bude 2. júna divadlo.

Nepriaznivé jarné počasie nám
doteraz prekazilo realizáciu niekto-
rých aktivít vonku, ale ak sa umúdri,
určite pôjdeme pozrieť diviačiu obo-
ru a koncom júna sa s nami rozlúčia
naši predškoláci...

Škôlkari z Oravskej Lesnej

nám tiež pri-
budli do folk-
lórnej výbavy.
Ako je toto
všetko mož-
né? Práve
vďaka úžas-
ným ľuďom
s folklórnym
srdcom na
dlani.

Naše Pán-
boh zaplať

a srdečné ďakujeme patrí všetkým
sponzorom, ktorí nám pomáhajú spl-
niť náš sen o zasiatí semienka lásky
k tradíciám a rodnej vlasti do det-
ských sŕdc. Veríme, že po rokoch
budú naše deti s láskou spomínať na
detstvo slovami piesne: „...kde na-
šiel som cit, lásku i zmierenie, kde
národ môj pradávny, no večne mla-
dý, učil ma pokore a prekonať pády,
tam sú moje korene...”.

Alena Andrisáková
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Z obecnej matriky

Naša matrika zaevidovala k 31. decembru 2021
3411 obyvateľov, ktorí sú natrvalo prihlásení
v našej obci. Z toho 1710 žien a 1701mužov. Ale
ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí spoluob-
čania, z ktorých sa tešia hlavne rodičia, starí rodi-
čia, rodina, či veľa z nás.

Tiež však sú aj smutnejšie dni v našom živote,
keď nás tu na pozemskej púti opúšťajú naši blízki
či známi.

Za rok 2021 bolo narodených 48 detí.
Chlapcov: 24. Dievčat: 24.
Za rok 2021 najviac používané chlapčenské

mená pre novonarodené deti boli: Lukáš (2-krát),
Matúš (2-krát), Dávid (2-krát). Ostatné mená
sa vyskytli len jedenkrát.

Za rok 2021 najviac používané dievčenské
mená pre novonarodené deti boli: Ema (3-krát),
Rebeka (2-krát), Sofia (2-krát), Tereza (2-krát).
Ostatné mená len jedenkrát.

Počet zomrelých tohto roku: 28 (iba občania
našej obce). Z toho: muži – 13, ženy – 15

V tomto roku zomrela Antónia Opartyová vo
veku 100 rokov – najstaršia občianka obce.

V matričnej knihe manželstiev v Oravskej Les-
nej máme zapísaných v roku 2021 36 sobášov.
Z nich 5 sobášov bolo civilných. 16 sobášov sa
konalo mimo Oravskú Lesnú. Je to vo väčšine
prípadoch vtedy, keď nevesta nepochádza z Orav-
skej Lesnej. Čiže spolu 52 sobášov, ak rátame aj
tie mimo obce.

Dva sobáše boli také, že ani ženích ani nevesta
nepochádzali z Oravskej Lesnej. Jeden sobáš bol
mimo obradnej miestnosti, t.j. v prírode.

Zahraničné sobáše boli v roku 2021:
ženích Slovák a nevesta z Čiech – 2 sobáše,
ženích Čech a nevesta Slovenka – 1 sobáš.

Ubúda sobášov, kde obaja snúbenci sú z Orav-
skej Lesnej. Z 36 sobášov, ktoré boli zapísané
v matričnej knihe v Oravskej Lesnej, bolo len
6 sobášov, kde aj ženích aj nevesta boli z Oravskej
Lesnej.

Najstarší občania Oravskej Lesnej: Jozefí-
na Polečová - 94 rokov, Mária Murínová - 93 ro-
kov, Kristína Bjaloritová - 91 rokov.

Krásne výročie sobáša oslávili

Oslávencom srdečne
gratulujeme a prajeme

veľa zdravia,
radosti v kruhu

svojich najbližších
a veľa Božieho

požehnania!

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

Zo srdca gratulujeme.

Medzi nás prišli

December 2021
Nikola Mordačiková
Michal Kurek
Andrej Juriga
Kristián Sivčák

Január 2022
Sofia Kolenčíková
Vanesa Krivulčíková
Benjamín Kolenčík
Vivien Srogončíková
Daniela Majdišová

Február 2022
Pavol Vojtas
Richard Balek
Adam Podstavek
Matej Kolenčík
Michal Kolenčík

Marec 2022
Matej Vojtas
Anika Bystričanová
Patrícia Zavoďančíková
Michal Strapec

Apríl 2022
Adela Olbertová
Dávid Pienčák
Sofia Podstavková
Vanesa Polečová
Matias Hujčák
Dominik Holubčík

Od nás odišli

December 2022
Rudolf Tisoň, 70 r.
Terézia Janovičová, 83 r.

Január 2022
Kristína Vrábľová, 83 r.
Benedikt Briš, 70 r.
Jozef Briš, 72 r.
Anton Dendis, 77 r.

Február 2022
Stanislav Birka, 72 r.
Emília Klusková, 70 r.

Marec 2022
Margita Gluštíková, 85 r.
Anton Briš, 82 r.

Apríl 2022
Kamil Brňák, 76 r.
Angelina Brachňáková, 74 r.

Jubileum oslávili...

December 2021
70 rokov – Miroslav Bejdák

Agneša Kuricová
Ján Belicaj
Štefánia Murínová
Anton Svinčák

80 rokov – Jozef Holubčík
85 rokov – Anna Vengrinová

Kamila Podstavková
90 rokov – Rozália Holubčíková

Margita Srogoňová

Január 2022
70 rokov – Miroslav Tereštík

Justín Vrábeľ
Emília Klusková

75 rokov – Margita Kojdová
Jozef Fajčák

80 rokov – Jaroslav Vrábeľ
Angela Pojezdalová

90 rokov – Helena Olbertová

Február 2022
75 rokov – Emília Kvaková
80 rokov – Justína Florková
90 rokov – Margita Murínová

Marec 2022
70 rokov – Mária Gelčinská

Angela Svinčáková
75 rokov – Albín Viater

Anna Dendisová
80 rokov – Jozef Chudoba

Apríl 2022
70 rokov – Kamil Chudoba

Marián Kolenčík
80 rokov – Júlia Paľáková

50. rokov spoločného života:
Štefánia a Ľudovít Navrátil  2. 2. 1972 – 2. 2. 2022
Elena a Jozef Tisoň  15. 4. 1972 – 15. 4. 2022

60. rokov spoločného života:
Ľudmila a Blažej Florek  24. 4. 1962 – 24. 4. 2022
Terézia a Juraj Briš  30. 4. 1962 – 30. 4. 2022

V obci Oravská Lesná máme 305 rôznych priez-
visk.

Najpoužívanejšie priezviská sú:

1. Briš, Brišová, Brišš, Briššová 188
2. Kolenčík, Kolenčíková 186
3. Murín, Murínová 132
4. Vrábeľ, Vrábľová, Vrábeľová 113
5. Kvak, Kvaková 95
6. Olbert, Olbertová 88
7. Kojda, Kojdová 85
8. Podstavek, Podstavková 84
9. Holubčík, Holubčíková 78
10. Srogoň, Srogoňová 76
11. Brňák, Brňáková 66
12. Tisoň, Tisoňová 61
13. Poleč, Polečová 60
14. Tereštík, Tereštíková 55
15. Laššák, Laššáková, Lašák, Lašáková 54
16. Chudoba, Chudobová 53
17. Dendis, Dendisová 53
18. Rabčan, Rabčanová 48
19. Krivulčík, Krivulčíková 45
20. Noga, Nogová 45
21. Florek, Florková, Floreková 44
22. Dulovec Dulovcová 42
23. Srogončík, Srogončíková 41
24. Brisuda, Brisudová 40
25. Fajčák, Fajčáková 38
26. Turoň, Turoňová 37
27. Hablák, Habláková, Habľák, Habľáková 35
28. Pojezdala, Pojezdalová 35
29. Chromek, Chromková, Chromeková 34
30. Ladňák, Ladňáková 32
31. Sumega, Sumegová 31
32. Viater, Viatrová 29
33. Kurek, Kureková 28
34. Grofčík, Grofčíková 25
35. Škamor, Škamorová 25
36. Mateáš, Mateášová 24
37. Belorit, Beloritová 23
38. Oparty, Opartyová 21
39. Katrenčík, Katrenčíková 20
40. Paľák, Paľáková, Palák, Paláková 20

Najviac používané priezviská
v našej obci Oravská Lesná

Anna Pojezdalová, matrikárka
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Ábel Mutňanský ml. (iné mená:
Abel Mutnyanszky, Abelis Erdőcz-
ky, Erdőtsky), narodený 11. apríla
1765 Erdúdka, zomrel 29. augusta
1831 Predajná.

Katolícky kňaz a bernolákovec.
Prvé veľké meno, prvá osobnosť, kto-
rá pochádzala z našej obce. Bol
pravnukom kolonizátora a prvého
richtára našej obce Jána Mutňanské-
ho.

Matej Mutňanský, jeden so sy-
nov richtára Jána Mutňanského sa
po pár rokoch driny rozhodol z Er-
dúdky vysťahovať. So svojou rodi-
nou odišli na Dolnú zem niekde do
oblasti Békešskej župy a Banátu. Po
čase sa jeho dvaja synovia Ján a Ábel
st. vrátili do rodnej obce a začali si
presadzovať nároky na dedičstvo po
starom otcovi. Bratia boli pravdepo-
dobne jediní z obce, ktorí v tom čase
vedeli čítať a písať (farnosť ani škola
vtedy v Erdúdke ešte neboli). Vďaka
tomu začal Ábel st. vykonával funk-
ciu obecného notára. Jeho bratranci
– neskorší richtári Michal (richtárčil
do roku 1770) a Jakub (1770 – 1786)
písať nevedeli a podpisovali sa kríži-
kom.

V Monografii obce Oravská Les-
ná z roku 1991 sa mylne uvádza, že
Ábel Mutňanský st. zomrel bez po-
tomkov. Nuž, nie je to pravda. Ábel
a Sofia Mutňanskí mali preukázateľ-
ne minimálne štyri deti, prvorodený
Ábel ml. (narodený v r. 1765), Juraj
(r. 1767), Jakub (r. 1769) a Mária
(r. 1782). Zostavovateľov monogra-
fie mohla pomýliť jedna vec – v cir-
kevnej kronike, ktorá je uložená
v štátnom archíve v Bytči, nie je
zapísaný ako Mutňanský (latinsky
Mutnyanszky), ale ako Ábel Erdúc-
ky (latinsky Abelis Erdőczky)

 Prečo to bolo tak? V tých časoch
spravovali obce tzv. dediční richtári

– to znamená, že richtársky úrad sa
dedil na prvorodeného syna. Všetci
potomkovia richtára si zároveň mohli
písať nové priezvisko – dostali prí-
menie danej obce, u nás to bolo „Er-
dúcky” (v susedných obciach napr.
Klinovský, Jasenický, Babinský,
Lokčianský, Ťapešovský, Veselov-
ský a iné. Niektoré priezviská (rody)
pretrvali až do súčasnosti, niektoré
"vymreli po meči", tak ako neskôr
napr. aj rod Erdúckych).

Ale vráťme sa späť k Ábelovi
Mutňanskému ml. Nie sú nám zná-

me jeho prvé študijné kroky, ale vie-
me, že ako 24-ročný sa v roku 1789
zapísal na štúdium teológie a filozo-
fie na nedávno vzniknutom Generál-
nom seminári v Bratislave (vtedaj-
šom Prešporku, maď. Pozsony). Za-
loženie generálnych seminárov v du-
chu katolíckeho osvietenstva vyply-
nulo z jozefínskej cirkevnej politi-
ky, ktorej súčasťou bola aj organizá-
cia školského systému (tá priniesla
napr. povýšenie Erdúdky na samo-
statnú farnosť v roku 1787 a násled-
né zriadenie obecnej školy v roku
1791). Panovník Jozef II. venoval
semináru všetky objekty na Brati-
slavskom hrade, vrátane priľahlých
budov. Štúdium spočiatku pozostá-
valo z dvojročného filozofického
kurzu na Filozofickej fakulte Brati-
slavskej kráľovskej akadémie a z päť-
ročného teologického štúdia na Ge-
nerálnom seminári.

Ábel Mutňanský ml. pri zápise
uviedol, že sa narodil 11. 4. 1765
v Erdúdke (Oravská stolica); pôvod
– plebejec (latinsky ignobilis), čo sa
mohlo vzťahovať na pôvod z chu-
dobnejšej roľníckej rodiny. Prvý ja-
zyk, ktorý poslucháč ovládal veľmi
dobre a vedel ním hovoriť, písať
i kázať, uviedol „slovenský” (dá sa
stotožňovať s materinským jazykom
určujúcim národnostnú príslušnosť),
ďalšie jazyky, ktoré uviedol, boli
„maďarsky, poľsky a nemecky
prostredne”.

V jozefínskom Generálnom se-
minári na Bratislavskom hrade sa
položili základy národnoobrodenské-
ho hnutia. V roku 1789 (na začiatku
štúdia Ábela Mutňanského ml.) za-
ložili zanietení poslucháči Spoloč-
nosť na pestovanie slovenského ja-
zyka pod názvom Societas Slavica,
ktorí sa rozhodli na vlastné náklady
vydávať slovenské spisy. Impulzom

im bola kodifikácia spisovnej slo-
venčiny a následne jej gramatické
pravidlá (dielo Grammatica Slavica
z roku 1789) oravského rodáka An-
tona Bernoláka (ináč taktiež absol-
venta Generálneho seminára v ro-
koch 1784 – 1787) a dielo Dúverná
zmlúva Juraja Fándlyho, venované
práve bratislavským seminaristom.

Nový následník trónu po cisáro-
vi Jozefovi II. – jeho brat Leopold II.
Generálny seminár na Bratislavskom
hrade zrušil. Fungoval v rokoch 1784
až 1790, od júna 1790 sa po zmene

stal arcibiskupským seminárom.
V dôsledku toho zanikla aj Societas
Slavica. Netrvalo však dlho a v roku
1792 bol v Trnave, ako výsledok ná-
rodných snáh o kultúrne a osvetové
pozdvihnutie Slovákov, založený
nový spolok okolo Antona Bernolá-
ka a Juraja Fándlyho, ktorý takpove-
diac nadväzoval na združenie Socie-
tas Slavica. Bolo to Slovenské uče-
né tovarišstvo alebo aj Tovarišstvo
literného umenia (pôvodne Slowen-
ské učené Towarišstwo alebo Towar-
išstwo litterného umeňá). Silnú člen-
skú základňu vytvorilo aj 122 býva-
lých a súčasných poslucháčov z bra-
tislavského Generálneho seminára.
Členom Slovenského učeného tova-
rišstva sa v zakladajúcom roku 1792
stal aj študent 4. ročníka už arcibis-
kupského seminára, klerik Ábel Mut-
ňanský ml.

 Hlavné myšlienky spolku boli
rozšírenie bernolákovskej spisovnej
slovenčiny a jej uvedenie do krás-
nej, náučnej a náboženskej literatú-

ry, osveta ľudu a koncepcie sloven-
skej národnej svojbytnosti. Popri
hlavných centrách v Trnave (sídle
Slovenského učeného tovarišstva)
a Bratislave, boli vo viacerých mes-
tách založené pobočky, tzv. „stán-
ky“. Na konci tretieho roku svojej
existencie malo už Tovarišstvo na
území celého Slovenska do 450 čle-
nov. Ábel Mutňanský ml. patril pod
stánok Trnava. Počas jeho trojročné-
ho pôsobenia v Tovarišstve sa tak
mal možnosť stretnúť s najvýznam-
nejšími slovenskými osobnosťami
národného obrodeneckého hnutia tej
doby, akými boli napr. Anton Berno-
lák, Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza,
Juraj Palkovič, Alexander Rudnay,
Ondrej Mesároš a iní. Či bol aj Ábel
Mutňanský ml. literárne aktívny, ako
jeho vrstovníci v Tovarišstve, nám
zatiaľ bohužiaľ nie je známe.

V roku 1793, ako „practicus“ –
poslucháč 5. ročníka, vykonával
funkciu kaplána v Bratislave. Podľa
Schematizmu katolíckej cirkvi na
Slovensku vieme dopátrať aj jeho
ďalšie pôsobenie. Ešte v roku 1793
sa stal kaplánom v Detve a vo Zvo-
lene. Od roku 1795 do 1798 pôsobil
ako farár v Turčianskom Petre a ná-
sledne šesť rokov ako miestny kap-
lán vo Vígľašskej Hute. Od roku 1804

Ábel Mutňanský ml., kňaz a bernolákovec — prvá osobnosť Erdúdky

Záznam z cirkevnej kroniky farnosti Zákamenné o krste Ábela Erdúckeho z Erdúdky, 11. 4. 1765

Pohľad na Prešporok druhej polovice 18. storočia, Generálny seminár bol
súčasťou Bratislavského hradu, vrátane priľahlých budov

Záznam o Ábelovi Mutňanskom, členovi Slovenského učeného tovarišstva
v rokoch 1792 – 1794
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do roku 1808 pôsobil v Sebedraží
s filiálkou Cigeľ (od roku 1806 ako
farár). V roku 1808 sa opäť sťahoval
na Turiec, kde bol farárom vo Vríc-

ku až do roku 1821,
kedy po kanonickej
vizitácii rezignoval
na správu fary a ostal
kaplánom v neďale-
kom Turčianskom
Michale.

 Jeho poslednou
pastoračnou zastáv-
kou bola na deväť ro-
kov obec Predajná
pri Brezne, kde pô-
sobil od roku 1822
ako kaplán. Tu aj 29.
augusta 1831 vo
veku 66 rokov zo-
miera na najzáker-
nejšiu chorobu tej
doby – na choleru.

Jedná sa pravde-
podobne o prvého

vzdelanca, prvú osobnosť, ktorá pre-
ukázateľne pochádzala z našej mla-
dej obce. Postupne celkom upadol
do zabudnutia, no súčasné bádateľ-

Rímskokatolícky kostol Zjavenia Pána v Predajnej zo 17. storočia, ktorý si
„pamätá” kňaza Ábela Mutňanského

Záznam o Ábelovi Mutňanskom, kaplánovi v Turčian-
skom Michale, rok 1822

ské možnosti, prístup k archívnym
dokumentom a postupné pátranie po-

darili odkryť čriepky z jeho zaujíma-
vého života. Česť jeho pamiatke.

Michal Ignaťák

Milí čitatielia Lesnianskych no-
vín, milí Oravskolesňania, prináša-
me vám svedectvo matky Ukrajinky,
ktorá našla útočisko pre seba a svo-
ju rodinu v našej obci. Prečítajte si
zopár riadkov o tom, ako prechádza-
li ťažkou cestou z vojnovej oblasti až
sem do bezpečia na Slovensko.

,,Sme zo Záporožia, to je juho-
východ Ukrajiny. Som tu s manže-
lom, dvomi deťmi vo veku 6 a 12
rokov a so starou mamou, ktorá má
stareckú demenciu. Mesiac pred voj-
nou, v januári 2022 tu prišiel môj
manžel zarobiť nejaké peniaze na pol
roka. V Oravskej Lesnej pracoval
pre spoločnosť Avex. Na Ukrajine
sme pracovali v oblasti cestovného
ruchu.

Bolo hrôzostrašné byť matkou,
keď na začiatku vojny 50 km od nás
bolo v dedinách nemilosrdné ostre-
ľovanie a hrozné boje. Báli sme sa
byť v meste. Hoci je teraz v meste
Záporožie relatívne ticho, púšťajú
tam rakety takmer každý deň. Je to
hrozné. Keď vybuchlo letisko, ktoré
je 10 km od nášho domu, strhla sa u
nás veľká panika. Deti boli vydesené
až hysterické a my dospelí sme sa
len modlili a modlili, aby sme nezo-
mreli. Neexistovali žiadne bezpečné
miesta. Prakticky sú v pivniciach
budovách školy, ale je to tam nebez-
pečné. Počas sirén tam nie je dosta-
tok miesta pre všetkých a ak by ra-
keta zasiahla budovu, boli by sme
uväznení v troskách. My sme prvé
dni spali na chodbe medzi bytmi na
poschodí, no keď v noci začalo mrz-
núť, deti spali v byte na chodbe. Tak-
povediac deti spali a ja ako matka

som sa celý čas len
modlila. Schudla som
5 kg za týždeň. Roz-
hodla som sa, že po-
trebujem odísť k man-
želovi, kým je príleži-
tosť, kým nie sú huma-
nitárne vlaky pod
ostreľovaním.

Spočiatku, keď sme sa rozhodli
ísť evakuačným vlakom zo Záporo-
žia do Ľvova, ani som nevedela, kam
idem. Bolo to veľmi desivé, ale naj-
nutnejšie bolo dostať sa preč. V deň
nášho odchodu 4. marca začali ostre-
ľovať Energodar, jadrovú elektráreň,
ktorá sa nachádza blízko nás. Bála
som sa o život a o deti. Zbalila som
nás za 15 minút. Každému len batoh
s dokladmi, jedlo pre deti, jedno trič-
ko pre každého, ponožky, pár pri-
krývok, ak by sme ostali niekde na
ulici. Bol vtedy len marec a tuhá
zima.

Cesta bola veľmi dlhá – až 3 dni.
28 hodín vlakom zo Záporožia do
Ľvova cez Ukrajinu. Nie všetci ľudia
sa zmestili a niektorí sedeli len na
podlahe. V Ľvove sa deťom podarilo
spať pár hodín na železničnej stanici
na podlahe. Začalo svitať a vydali
sme sa na náročnú cestu. Deň sme
autobusom cestovali z Ľvova do
Užhorodu a potom autobusom do
Košíc, kde sme mohli stráviť noc
prvýkrát v ubytovni, ktorú zabezpe-
čili bezplatne z manželovej práce.
Ďakujeme! Pomohli nám stretnúť sa
v Košiciach. Potom nás poslali ďalej
k manželovi do Oravskej Lesnej, kde
sme sa už mohli ubytovať u jednej
rodiny, ktorá nám s mnohými veca-

mi pomáha. Sme veľ-
mi vďační a budeme na
ňu dlho spomínať. Tiež
nám pomohli susedia,
ich známi z práce, ka-
maráti, ale aj občania
z dediny s materiálny-
mi vecami a pomôcka-
mi pre chlapcov do

školy. Nikdy nezabudneme na takú
štedrú a pohostinnú obec ako je Orav-
ská Lesná. Žije tu veľa dobrých ľudí.”

Ako sa vám žije v Oravskej Les-
nej?

„Deti milujú školu. Všetci učite-
lia sú veľmi milí, pozorní. „Snažia
sa nám čo najlepšie pomôcť učiť sa,”
povedal najstarší syn. Vzdelávanie
na Ukrajine je v mnohých smeroch
ťažšie. Dávajú veľa domácich úloh,
mamičky sa musia s dieťaťom všetko
doučiť, 2 – 3 hodiny každý deň, z to-
ho je nervózne dieťa aj matka. Na
Slovensku sa viac dbá na duchovné
šťastie a kľud dieťaťa, čo sa mi zdá
správnejšie. Aj v jedálni sú všetci
veľmi milí. Chlapci môžu chodiť na
obed aj na hodiny futbalu. Dokonca
dostali aj kopačky ako darček, ďaku-
jeme veľmi pekne. Páči sa mi, že
dedina je malá, ale máte tu futbalové
ihrisko a hokejový štadión.

Na Slovensku je veľmi kvalitné
jedlo. Aj banány majú inú chuť.
Mliekarenské výrobky sú veľmi kva-
litné, chutné a lacnejšie ako na Ukra-
jine. Mäso je približne za rovnakú
cenu ako na Ukrajine. Možno je te-
raz na Slovensku ešte lacnejšie.

Zdravotníctvo je na Slovensku na
vyššej úrovni. Bola som prekvape-
ná, keď na klinike robili odber krvi

a výsledok sme dostali za 3 minúty.
Vaše lieky sú kvalitnejšie, aj keď je
nepohodlné, že sa vydáva veľa lie-
kov len na predpis. Vaši lekári sú
veľmi milí a kvalifikovaní.

Máte nádhernú prírodu, hory,
svieži vzduch. Takmer každý deň
chodíme po horách a obdivujeme tú
krásu. Hoci nás to veľmi silno ťahá
domov, veľmi sa tešíme na koniec
vojny.“

pre LN pripravila Silvia Srogoňová

V spolupráci so Slovenskou ka-
tolíckou charitou v Žiline a na pod-
net iniciátorky pani Markéty Brišo-
vej sa v našej obci uskutočnila zbier-
ka určená na pomoc ľuďom utekajú-
cim pred vojnou na Ukrajine. Na zá-
klade vopred zverejnených zozna-
mov získaných z diecézy v Žiline sa
zbierka konala v dňoch 8. – 9. marca
2022 v čase od 9:00 – 17:00 hodine.
Počas zbierky sa na triedení vecí po-
dieľali viacerí dobrovoľníci z našej
obce. Vyzbierané trvanlivé potravi-
ny, drogéria a základné životné po-
treby boli v spolupráci s obcou ná-
sledne prevezené Slovenskej kato-
líckej charite. Prevoz potravín za-
bezpečil pán Mojmír Murín z Orav-
skej Lesnej. Vyzbierané veci a potra-
viny boli ďalej distribuované do krí-
zových centier na Slovensku.
Všetkým dobrovoľníkom, ktorí po-
máhali pri zbieraní potravín ale hlav-
ne všetkým darcom patrí veľké „ĎA-
KUJEME“.

Helena Jakubová

Útočisko v Oravskej Lesnej

Pomoc Ukrajine
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Do roka a do dňa tentoraz nepla-
tilo. Keď sme sa 9. marca 2019 lúčili
s účastníkmi 15. ročníka Horizontu
Erdútky, nikomu ani na um neprišlo,
že sa kvôli neočakávaným okolnos-
tiam stretneme až za 3 roky. Na Slo-
vensku v súvislosti so šíriacim sa
ochorením COVID-19 platila od
12. marca 2020 mimoriadna situá-
cia, ktorú vyhlásila vláda SR a okrem
viacerých opatrení sa zakázalo orga-
nizovanie verejných akcií. Náš Ho-
rizont, plánovaný na sobotu 14. mar-
ca 2020, sa tak, ako jediný oravský
bežkársky prechod, počas tej zimy
bohužiaľ neuskutočnil. Na jar v roku
2021 pokračovali prísne opatrenia,
neuskutočnili sa žiadne bežkárske
akcie.

Za sprísnených protiepidemic-
kych opatrení (zápis účastníkov vo
vonkajších priestoroch, iba jedna ob-
čerstvovačka, aj to iba na trati) sme
sa na poslednú chvíľu rozhodli
16. ročník bežkárskeho a turistické-
ho prechodu Horizont Erdútky v ob-
medzenom počte tento rok zorgani-
zovať.

12. marca 2022 ráno klesla ortuť
teplomera na -13 °C, ale prvé lúče
slnka prezrádzali, že sa rýchlo oteplí
a bude nás čakať krásny a slnečný
deň plný úchvatných výhľadov na
rozprávkovú oravskú prírodu a oko-
lité vrchy. Snehu bolo na toto nesko-
ré zimné obdobie požehnane, biela

Možno sa na prvý pohľad môže
zdať, že bežkovanie je len také oby-
čajné kĺzanie sa po snehu, to je však
omyl. Bežkovanie je vynikajúcim
tréningom pre celé telo.

Bežky, palice, krásne pripravená
stopa, slnečný deň a chuť na šport –
toto všetko je pripravené už druhý
rok v Oravskej Lesnej pre milovní-
kov bežkovania. Pravidelne uprave-
ná stopa očarila nielen obyvateľov
tejto dediny, ale aj tých okolitých.

Ešte väčší zážitok bolo možné
zažiť, keď sme slnečný deň vymenili
za jasnú mesačnú noc. Sobotňajší
večer 26. februára 2022 sme sa roz-
hodli prežiť športovo s bežkami na
nohách a krásnym výhľadom do tmy.
Akcia pod názvom NOČNÁ STOPA
(II. ročník) mala štart pri starom kos-
tole v Oravskej Lesnej. Odtiaľ sme-
rovala k Svätej Trojici, na Kohútik
a späť. Celá trasa mala cca 6 km
a bola vhodná tak pre začiatočníkov
ako aj pre pokročilým bežkárov.

perina pokrývala celú obec, od cca
20 do 50 cm, miestami až do výšky
70 cm. Kto si zabudol opaľovací
krém, toho naše horské slniečko ne-
ušetrilo od červenej tváre.

Organizátori vyznačili starú, kla-
sickú bežkársku trasu s jednou ma-
lou výnimkou. Tentokrát sme nepúš-
ťali bežkárov dole vlekom a lanov-
kou späť, ako po iné roky, ale trasa
pokračovala okolo kaplnky na Le-
hotskej ďalej po hrebeni. Celková
trasa viedla nasledovne: parkovisko
pred Obecným úradom – cyklochod-
ník – Malý Kohútik – Kohútik –
okolo kaplnky – Lehotská – vpravo
smer Tanečník – lúkou na Demäno-
vú – po zelenej cez Mrvovu Kykulu
– cez novú cestu – Kubínska – Jase-
novská, Beskyd (tam sa nachádzalo
občerstvenie – guláš u pána Jána
Romana) – smerom na vykrývač –
Brišovka – Obecný úrad. Celková
dĺžka trate bola 22 km.

Pre peších turistov sme pripravi-
li kratšiu 11 km trasu: Bučina – oko-
lo kaplnky – Lehotská – Kubínska –
Jasenovská, Beskyd – smerom na
vykrývač – Brišovka – Obecný úrad.

Aj napriek minimálnej propagá-
cii sa našej športovej akcie zúčastni-
lo takmer 300 ľudí, nielen Lesňanov,
ale aj turistov z viacerých kútov Slo-
venska, pre ktorých je účasť na na-
šom Horizonte už takpovediac „po-
vinnou jazdou“.

Veľké poďakovanie patrí asi dvad-
siatke organizátorov, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom priložili ruku k dielu.
Samozrejme tiež všetkým účastní-
kom podujatia, miestnym, ale aj zú-
častneným z iných obcí. Vždy nás
poteší, keď nám začiatkom marca
prichádzajú správy, emaily a volajú
nám neznámi ľudia a pýtajú sa, či
Horizont organizujeme. Viacerí tu-
risti si dokonca rok vopred pravidel-
ne rezervujú ubytovanie v našej obci,
aby sa „poslednej akcie zimy“ zú-
častnili. Tento úprimný záujem nás
nesmierne teší a dodáva nám síl do
organizácie akcie (aj keď sa nám nie
práve vždy chce).

Chceli by sme apelovať aj na obec
Oravská Lesná, aby sa v budúcnosti
viacej zapojila do spoluorganizácie

tohto podujatia, keďže sa jedná poč-
tom zúčastnených o jednu z najväč-
ších spoločensko-športových udalos-
tí v našej obci. Potenciál tejto akcie
by sa navyše mohol ešte viac využiť
na reklamu a propagáciu obce. Boli
by sme radi, keby sa Horizont Erdút-
ky pravidelne organizoval aj naďa-
lej. Dúfame, že o rok – 11. marca
2023 sa opäť stretneme a už nič ne-
bude brániť v organizovaní tejto tra-
dičnej športovej akcie opäť vo väč-
šom rozmere, tak ako v predkovido-
vom období.

Na záver ešte malá štatistika: na-
varilo sa cca 250 litrov gulášu
(v piatich kotloch – bolo to prvý raz,
čo sme na Horizonte varili guláš),
pre turistov sme mali pripravených
10 litrov hriateho a 100 litrov čaju.

Alenka Beloritová
a Michal Ignaťák

Povinná výbava pre každého bola
poriadne nabitá čelovka a dobrá ná-
lada. Každého v cieli čakala klobá-
sa, teplý čajík, niečo na zohriatie
a sladká odmena. Takmer sto účast-

HORIZONT ERDÚTKY — 16. ročník

Nočná stopa

níkov si pochvaľovalo neskutočný
zážitok.

Odozvy niektorých účastníkov:
„...bolo to niečo úplne iné ako cez
deň...“, „vo svojom veku som ešte

také niečo nezažila...“.
Krátky zostrih z tejto akcie si

môžete pozrieť na youtube – Nočná
stopa Oravská Lesná 2022.

Katarína Katrenčíková
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Naši mladí rodáci sa už niekoľko
rokov venujú pretláčaniu rukou a dá
sa len konštatovať, že sú v tom nao-
zaj dobrí. A práve aj kvôli nim sa
prvú aprílovú sobotu v kultúrnom
dome uskutočnili Majstrovstvá Slo-
venska v armwreslingu. Svoje talen-
ty obhájili na stupňoch víťazov na
domácej pôde, ale aj na európskom

šampionáte v Bukurešti, kde si me-
rali sily s viacerými Európanmi. Na-
tália Richterová, Ema Miterková
a Stanislav Richter sa s nami podeli-
li so svojimi zážitkami z týchto pod-
ujatí.

Natália Richterová

MSR v Oravskej Lesnej hodno-
tím veľmi pozitívne, teším sa, že sa
podarilo usporiadať u nás takúto sú-
ťaž a že sme mohli privítať u nás
v našej dedine aj športovcov, ktorí
bývajú ďalej na Slovensku. Taktiež
sme sa tešili z celkom vysokej účasti
športovcov a aj z výsledkov, ktoré
boli výborné, keďže pri juniorkách
sa mi podarilo obsadiť prvé miesto
a pri ženách tretie miesto. Majstrov-

stvá Európy boli veľký zážitok, po
úspešnom navážení kategórie sa mi
síce kategória neotvorila, a tak ma
presunuli do tej najvyššej, kde sa mi
na ľavačku podarilo odniesť zlato,
z čoho sa veľmi teším. Na pravačku
som kvôli zraneniu nesúťažila, čo ma
potom aj mrzelo, keďže po úspešnej
ľavačke som mala chuť vyskúšať si,

ako som na tom s pravou rukou. Ale
zdravie bolo prednejšie a pravačku
si liečim a „šetrím“ na ďalšie súťaže.
Určite by som sa veľmi chcela poďa-
kovať mojej rodine a priateľom za
podporu, taktiež trénerom Petrovi

Kasanovi a Gabrielovi Harčiarikovi
za podporu a prípravu a sponzorom
Crossgym 365, Kasprof security
a Spokostav, ktorí nám toto všetko
pomohli uskutočniť.

Ema Miterková

Majstrovstvá Slovenska 2022 bol
pre mňa výnimočný šampionát, keď-
že sa uskutočnil v Oravskej Lesnej –
v našej rodnej dedine. Prevládala tam
úžasná atmosféra, pretože sa na nás
prišli pozrieť kamaráti a rodina.

Všetci nám neustále fandili a nás to
neskutočne motivovalo k tomu, aby
sme podali čo najlepší výkon a dali
do toho všetko. Súťaž dopadla na
jednotku a ja som sa stala dvojná-
sobnou vicemajsterkou Slovenska, za
čo vďačím hlavne mojim blízkym,
ktorí ma podporovali.

O mesiac na to sa uskutočnili
Majstrovstvá Európy 2022 v Rumun-
sku. Keďže som postúpila do vyššej
vekovej kate-
górie – junior-
ky do 21 ro-
kov do 50 kg,
kde som bola
medzi naj-
mladšími, ne-
o č a k á v a l a
som ľahké zá-
pasy. Nako-
niec to vyšlo
a podarilo sa
mi vybojovať
prvé miesto
na ľavú ruku a
druhé miesto
na pravú ruku,
čím som sa
stala majster-
kou a vice-
m a j s t e r k o u
Európy. Bola
to neskutočná
radosť a urči-
te sa tento šampionát ráta zatiaľ me-
dzi moje najúspešnejšie. Moja vďa-
ka patrí hlavne trénerovi Peťovi Ka-
sanovi, ktorý nás usilovne pripravo-
val a mojej rodine a priateľom, ktorí
vo mňa verili a podporovali ma na
diaľku. Ďakujeme aj sponzorom, kto-
rí nás finančne podporili: Cross gym
365, Kaspro security a Spokostav.

Stanislav Richter

Som veľmi rád, že sa Majstrov-

ARMWRESLING — Majstrovstvá Slovenska v Oravskej Lesnej
a Majstrovstvá Európy v Rumunsku

stvá Slovenska konali v Oravskej
Lesnej, čo nám pomohol vybaviť náš
tréner Peter Kasan. Súťaž pre mňa
dopadla veľmi dobre, mal som pek-
né zápasy, aj keď súperi boli dobre
pripravení. Podarilo sa mi vyhrať
prvé miesta v mojej kategórii junio-
rov do 21 rokov na obidve ruky.
V kategórii pri mužoch som na pra-
vú ruku skončil druhý po peknom
finálovom zápase.

Majstrovstvá Európy sa konali
v Rumunsku v Bukurešti, no šampi-
onát nevyšiel podľa mojich predstáv.
Na pravú ruku som skončil na
4. priečke a na ľavú ruku na 6. Ve-
rím, že na Majstrovstvách sveta
v Turecku to dopadne lepšie a do-
siahnem lepší úspech. Chcem sa
hlavne poďakovať sponzorom Cross
Gym 365, Kaspro security, Spo-
kostav a samozrejme nášmu trénero-
vi Petrovi Kasanovi.
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Opäť je tu športová noc plná zá-
žitkov. Pripravujeme 3. ročník ALU-
KO nočného behu v Oravskej Les-
nej. Trať pôjde priamo cez obec Orav-
ská Lesná. Očakávame 1000 bež-
cov. Dĺžka trate je 6 km a je určená
aj pre nebežcov a hlavne Lesňanov.
To znamená, že môžete ísť aj rých-
lou chôdzou.

REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ
IBA ONLINE. Registračné číslo si
preberiete na mieste.

Štartovné je 10 €. Link na regis-
tráciu bude čoskoro zverejnený na
facebookovej udalosti: 3. ALUKO
Night Run 2022 • Oravská Lesná.
Preberanie štartovného čísla bude od
18:30 hod. na štadióne. Beh začína
o 20:30 hod. od zimného štadióna
smerom k poľnohospodárskemu
družstvu.

Na podujatí vás čaká oravská ka-
pustnica, švédske stoly, ovocie, oh-
ňostroj, medaily pre 1000 ľudí a tiež
animátorská zóna pre deti.

Teší sa na vás celý 65-členný or-
ganizátorsky tím.

Anton Katrenčík

Dňa 8. mája 2022 sa konal Májový šachový turnaj o pohár starostu obce
Oravská Lesná. Hralo sa švajčiarským systémom na 6 kôl tempom 2x10
minút. Turnaja sa zúčastnilo 53 hráčov.

Májový šachový turnaj o pohár starostu obce Oravská Lesná

1. Ema Chromuľáková,
2. Alexandra Sivoňová,
3. Diana Košútová

Kategória do 19 rokov:
1. Daniel Novosad,
2. Timotej Noga,
3. Samuel Brisuda

1. Rebeka Holienčinová

Kategória dospelí:
1. Štefan Blahovec,
2. Radovan Priechodský st.,
3. Augustín Viater

Víťazom gratulujeme a ďakuje-
me obci za podporu.

Michal Podstavek

Pozvánka
na nočný beh

Výsledky:
Kategória do 8 rokov:
1. Teo Mrekaj,
2. Tomáš Večerek,
3. Ondrej Dibdiak

1. Lenka Brčáková

Kategória do 12 rokov:
1. Dávid Kluska,
2. Jakub Dibdiak,
3. Patrik Serdel

1. Katarína Dibdiaková

Kategória do 14 rokov:
1. Lukáš Kluska,
2. Anton Dibdiak ml.,
3. Šimon Brišák
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Telovýchovná jednota Oravská Lesná

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2021/2022

Posledné týždne roka 2021 boli znovu bez športu, epidemická situácia nám všetky aktivity zastavila
a zopakovala sa situácia zo začiatku roka 2021. Koncom januára tohto roku sa však situácia začala meniť, opatrenia
sa uvoľňovali a šport pomaly začal ožívať aj v našej obci.

Družstvo našich mužov pokra-
čovalo v prerušenej sezóne 1. ligy –
východ. Postupne sa v tejto náročnej
súťaži udomácňovali, čoho výsled-
kom boli viaceré vyrovnané stretnu-
tia. Najmä stretnutia s tabuľkovými
susedmi a konkurentmi v boji o zá-
chranu boli veľmi vyrovnané a o na-
šich prehrách rozhodovali detaily.
Škoda najmä domácej prehry so So-
kolom Stránske 5 : 9 a tiež s STO
Valča 6 : 8. V tomto stretnutí sme až
do posledného zápasu živili šancu
na úspech, no v ňom náš Maroš Fer-
neza nestačil na skúseného Roba
Valucha a nakoniec mu podľahol.
Jedného víťazstva sme sa predsa len
dočkali  a to v 9. kole. Do Oravskej
Lesnej pricestovalo družstvo MSTK
Krupina a naši chlapci ich zdolali
8 : 6. V úvode vyhrali obe štvorhry,

čo bol dobrý základ. Všetky zápasy
potom vyhral Juraj Teplanský a mal
veľký podiel na našom historickom
víťazstve v 1. lige. Sekundoval mu
Martin Briš s dvoma víťazstvami
a Lukáš Rabčan pridal jeden bod.
Toto víťazstvo však nestačilo na viac
ako na celkové posledné miesto
a naše A-družstvo z tejto súťaže vy-
padáva. Ďalšie ich účinkovanie je
zatiaľ otázne. Veľkým nedostatkom
bol úzky káder, so štyrmi hráčmi sa
takáto náročná súťaž hrať nedá.

Ostatné naše družstvá v okres-
ných súťažiach v tomto roku už ne-
pokračovali, výkonný výbor okres-
né súťaže prerušil a už neboli obno-
vené. Žiadne družstvá nepostupujú
ani nevypadávajú, od novej sezóny
sa súťaže začnú podľa rozdelenia
v poslednom ročníku.

S oneskorením, no predsa, sa kon-
com januára rozbehli všetky Orav-
ské hokejové súťaže. Náš zimný šta-
dión ožil a stal sa jediným dejiskom
hokeja na Orave. Altis ohlásil prob-
lémy a prerušil svoju činnosť a štadi-
ón v Dolnom Kubíne prechádzal re-
konštrukciou. A tak sme na našom
zimnom štadióne boli počas jedného
víkendu svedkami niekedy aj 17 zá-
pasov. Na usporiadateľov a obsluhu
to bolo veľmi náročné obdobie, zá-
roveň však veľmi poučné. Nový
správca sa so svojimi kolegami mal
čo obracať.

Do bojov na samotnom ľade za-
siahli tri naše družstvá mužov.
V OHS A sme mali našich najlep-
ších, teda A-družstvo, v OHS B účin-
kovali naši mladí hráči ako Oravská
Lesná B a v súťaži OHLI účinkovalo
družstvo našich starých pánov Orav-
ská Lesná OLD. Všetky tieto naše
družstvá zhodou okolností obsadili
vo svojich súťažiach 5. miesto.

U A-družstva toto umiestnenie
musíme považovať za neúspech, am-
bície boli určite vyššie. Počas sezó-
ny však z rôznych príčin vypadli ka-
pitán Marek Olbert, i obaja jeho asis-
tenti Lukáš Brňák a Peter Graňák.

Momentka zo zápasu 1. ligy Oravská Lesná – STO Valča, kde spolu vo štvor-
hre nastúpili v našom drese Lukáš Rabčan a Juraj Teplanský.

Stolný tenis

Hokej

Hore zľava: Miroslav Kolenčík, Pavol Brňák, Jaroslav Brňák, František Brňák, Igor Olbert, Jozef Babinský - rozhodca
Dole zľava: Milan Laššák, Jozef Hablák, Matej Kojda, Pavol Dibdiak, Pavol Šimjak
Na fotografii chýbajú: Adrián Krivulčík, Emil Krivulčík, Anton Laššák, Kamil Kostolňák
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Verejné korčuľovanie na našom štadióne počas voľných termínov medzi zápasmi Oravských hokejových súťaží

Oravská Lesná A v sezóne 2021/2022
Hore zľava: David Olbert, Lukáš Kolenčík, Ján Kurek, Andrej Kolenčík, Matej Habľák, Robo Brňák, Adam Kurek, Benjamín Habľák, Tibor Laššák, Matej
Poleč, Patrik Válek, Peter Graňák
Dolu zľava: Jakub Tisoň, Tomáš Dulovec, Jordan Habľák, Pavol Laššák, Matej Laššák, Matej Kojda (brankár), Jozef Hablák, Michal Murín (fanúšik)
Na fotografii chýbajú: kapitán Marek Olbert a Lukáš Brňák

Marek a Lukáš kvôli zraneniam
a Peter Graňák kvôli pracovným po-
vinnostiam. Ostatní sa snažili ako sa
dalo, straty to však boli citeľné a na
výsledkoch sa to určite prejavilo.

Naše B-družstvo obsadilo tiež
5. miesto. Toto umiestnenie sa urči-
tým zodpovednejším prístupom ur-
čite dalo vylepšiť. Chlapci ale z rôz-
nych príčin často nastupovali v inom
zložení a to sa prejavilo aj na vý-
sledkoch. Vedeli potrápiť aj favori-
tov, no potom následne prehrali so
slabšími družstvami. Aj tu sa popri
niektorých starších hráčoch zapája-
jú ďalší mladí chlapci ako Adam Bar-
toš či Šimon Hablák.

Aj družstvo „starých pánov“
skončilo tento rok vo svojej súťaži
nad 40 rokov na piatom mieste, no
tu sa to skôr považuje za úspech. Aj
keď je pravdou, že medzi družstvami
starých pánov nie je prvoradé umiest-
nenie, vieme, že naše družstvo po-
čas posledných rokov stále okupo-
valo posledné priečky tabuľky. Po
viacerých rokoch sa však v tabuľke
podaril mierny posun dohora.

Družstvo sa vcelku konsolidova-
lo a malo určitú stabilnú kostru, kto-
rá hrávala pravidelne. Jozef Hablák,
Miro Kolenčík, Anton Laššák, Igor
Olbert, Pavol Šimjak – to sú všetko
hráči, na ktorých sa dalo spoľahnúť.
Tu treba oceniť aktivitu Jozefa Hablá-
ka, ktorý to všetko neúnavne organi-
zoval. No a nedá mi nespomenúť vý-
kony brankára  Mateja Kojdu, Držal

družstvo svojimi zákrokmi často nad
vodou a viaceré úspešné výsledky
majú jeho rukopis. Tešíme sa preto
na ďalšiu sezónu a veríme, že bude
rovnako úspešná.

Za veľmi pozitívny krok v hoke-
jovom hnutí možno považovať opä-
tovné naštartovanie tréningov naj-
menších hokejistov. Na našom šta-
dióne našla prechodný domov mlá-
dež klubu HK Altis Orava, pretože

doma nemali kde trénovať. Popri nich
sa v hojnom počte zapojili aj naši
chlapci a chlapci z okolitých obcí.
Dvakrát týždenne sa mohli zúčastniť
tréningov pod dozorom kvalifikova-
ných trénerov. Od jesene tohto roku
chceme v tomto procese určite po-
kračovať, výchova mládeže je naším
prvoradým cieľom. Priestor na ľade
si popri súťažiach našli aj ďalšie sku-
piny hokejových nadšencov a verej-

né korčuľovanie. Tešilo sa veľkej
obľube, hoci pri tom veľkom množ-
stve súťažných zápasov veľa voľných
termínov nebolo.

Športový život v našej obci zno-
vu ožil, čo je veľmi pozitívne. Teší-
me sa už na pripravovaný Športový
deň obce, ktorý sa bude konať
v priestoroch nášho športového are-
álu v nedeľu 26. júna 2022

Milan Laššák
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Zimnú prípravu plnú protipande-
mických opatrení sme neabsolvova-
li podľa predstáv. Aj napriek tomu
sme spokojní, keďže sa nám podari-
lo absolvovať 3 kvalitné medziná-
rodné turnaje v poľskom Krakove
a jeden výborne obsadený turnaj
v ŠH Mútne, ktorý sme aj organizo-
vali. Výkonnostný progres bol vý-
razný a to nás motivuje aj do ďalšej
práce. Na jar sme absolvovali zatiaľ
jeden turnaj doma v Oravskej Les-
nej, kde sme postavili až dva tímy.
Aktuálne nás na jar čakajú dva ligo-
vé turnaje vo Veličnej a Zázrivej, v
ktorých chceme dať príležitosť aj hrá-
čom, ktorí na jeseň toľko príležitosti
pre vysoký počet hráčov nemali.

Bude to zároveň dobrá generálka na
Majstrovstvá Oravy, kde by sme radi
uspeli. Predpoklad na to máme, uvi-
díme ako sa nám podarí načasovať
formu.

Vyvrcholením sezóny budú tur-
naje v Ostrave (zatiaľ sme účasť ešte
nepotvrdili), ale najmä v Salzburgu,
kde nás čaká konfrontácia s tímami

z celej Európy a chceme tam urobiť
nášmu klubu dobré meno a zanechať
dobrý dojem. Verím že na jar s týmto
tímom urobíme veľké výsledky
a bude to pre chlapcov motivácia do
ďalšej práce. Chlapci sú dobré nasta-
vení a aj napriek skromným pod-
mienkam sa môžu uplatniť v ďalších
rokoch v špičkových slovenských
kluboch.

Aktuálne nám do trénerského
tímu pribudol bývalý hráč Anton
Kvak. Ja mám na starosti kategóriu
U11 a U7, Tonko si vzal na starosť
kategóriu U9. Od Tonka si sľubuje-
me veľmi veľa, pretože už od prvého
dňa robí fantastickú prácu a som rád,
že môžem s takým človekom spolu-

pracovať. Je vidieť, že je to pedagóg
a vidno, že chlapci napredujú nielen
po futbalovej stránke, ale rastú aj
osobnostne. Verím, že ak sa nám
v klube po najbližších komunálnych
voľbách podarí z obce získať väčšiu
podporu, slovné spojenie ako „fut-
balový reprezentant Slovenska
z Oravskej Lesnej“ bude čoraz reál-
nejšie.

Jozef Poništiak

Z FUTBALU

Prípravka

Po náročnej jesennej časti kde to
bolo ako na hojdačke, nám veľa veci
nevyšlo. Tak sme to v zimnej prípra-
ve chceli zlepšiť. Mali sme tréningy
vonku i v telocvični. Mali sme aj
sústredenie v Piešťanoch, len kvôli
kovidovej situácii sa nemohli všetci
dorastenci zúčastniť, čo bola škoda.

Ale pre tých, ktorí boli,to bola cel-
kom skvelá skúsenosť. Chcel by som
vyzdvihnúť Maťa Holubčíka, ktorý
sa blysol prihrávkou na gól a gól
ešte aj dal. Mali sme aj dva príprav-
né zápasy, ktoré nám ukázali, na čom
sme a hlavne ktorí chalani chcú hrať

za náš tím. A tak sme tím zreduko-
vali.

Tým, že už nie sme v postupovej
zóne, našim cieľom je, aby sme sa
scelili ako tím a pripravili sa na ďal-
šiu sezónu. Je dobré, že niektorí žia-
ci už hrávajú za dorast, keď môžu.
Vďaka patrí trénerovi žiakov, že ich

sem tam k nám pustí. Takže máme
na čom stavať. Ďakujem všetkým
chalanom, čo hrajú za dorast a dáva-
jú do toho srdce, som na nich hrdý.
V ďalšej sezóne určite budeme chcieť
ísť na postup, dúfajme že to vyjde.

Štefan Tisoň

Do klubu sa už dlhšie snažíme
dotiahnuť kvalitného trénera mužov.
Keďže sa nám to nedarí, tak sme si
opäť museli poradiť sami. Nakoľko
po jesennej časti bola strata na
1. miesto 7 bodov, šance na postup

boli len v teoretickej rovine. Muž-
stvo sa však zomklo a trénerská dvo-
jica Pavol Katrenčík a Jozef Poniš-
tiak urobila výrazné zásahy do her-

ného prejavu mužstva a to prinieslo
zatiaľ úspech. Z piatich zápasov sme
štyri vyhrali, jeden remizovali a stra-
tu na čelo tabuľky mierne stiahli.
Aktuálne to máme vo vlastných ru-
kách, preto nám držte palce a príďte

nás podporiť vo zvyšných zápasoch
sezóny. Veríme, že v úspešnej jari
budeme pokračovať a na konci sezó-
ny sa budeme radovať z postupu

Jozef Poništiak

Dorast

Starší žiaci v kvalitnej 3. lige pod
vedením Mateja Briša predvádzajú
výborné výkony. Aktuálne 4. miesto
(len bod za 3. tímom) je veľmi uspo-
kojivé. Matej na tréningy dochádza
až z Tvrdošína, čo si všetci v klube
vážime a veríme, že sa tímu bude
podobne dariť aj na jar.

U mladších žiakov nám žiaľ vý-
razne chýbal tréningový proces, keď

Žiaci

nám nevyšiel ťah z angažovaním tré-
nera z Námestova. Po tomto trénero-
vi prebral mužstvo Ján Tisoň, ktorý
situáciu stabilizoval, avšak na výko-
noch sa to prejaví až časom. Počty
detí u mladších žiakov na tréningu aj
zápase sú výborné, preto je len otáz-
kou času, kedy sa úspech dostaví aj
v tejto kategórii. Aktuálne im patrí
posledné 8. miesto v tabuľke.

Jozef Poništiak

Muži
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Klub opäť pokračuje najmä vo
výbornej práci s mládežou. Podmien-
ky, v ktorých pracujeme sú veľmi
náročné. Veľmi nepriaznivé pod-
mienky ohľadne počasia v Oravskej
Lesnej nám často narúšajú tréningo-
vý proces. Keď trošku poprší, ihris-
ko je už extrémne podmočené a deti
na tom trénovať nemôžu. Alternatí-
vou je umelá tráva, ktorá je však pre
nás príliš malá, pretože na trénin-
goch sa zúčastňuje obrovské množ-
stvo detí. Len v prípravke ich je ak-

Náš zimný štadión bol túto sezó-
nu využitý na 120 %. Zo šatní sa
ozývala nielen vrava veľkých chla-
pov hokejistov, ale aj smiech a nad-
šenie malých chlapcov – tiež hoke-
jistov.

Po dlhých rokoch sme v našej
obci oživili žiacke tréningy. Pohyb
a kolektív rovesníkov boli hlavným
motivátorom všetkých zúčastnených.
Myslím, že záujem detí o trénovanie
hokeja prekvapil trénerov i rodičov.
Nábor žiakov sme začali už v no-
vembri minulého roka a prvé trénin-
gy začali v januári 2022. Malí hoke-
jisti sa stretávali dvakrát do týždňa
a na každý tréning prišli s veľkým
úsmevom, plní energie. Po prvýkrát
sme prijímali deti už od piateho roku.

Na ľadovej ploche sa za pukom
naháňalo 21 chlapcov nielen z Orav-
skej Lesnej, ale aj z Novoti, Záka-
menného, Krušetnice a Mútneho.
Tréningy prebiehali v spolupráci
s HK Altis. K dvom profesionálnym
trénerom sa pridali dvaja domáci tré-
neri. Niekedy sa pripojili aj namoti-
vovaní oteckovia.

Rodičia, ktorí sa pravidelne na

tréningoch zúčastňovali, si pochva-
ľovali prístup k malým športovcom.
Deti si domov odvážali unavené,
upotené ale plné zážitkov. Čas, ktorí
by presedeli pred televízorom či nad
mobilom, využili efektívnejšie
a zdravšie.

Všetkým deťom sme zabezpečili
kompletnú výstroj alebo jej väčšiu
časť. Tréningové pomôcky, bránky,
puky i fľaše na vodu boli pripravené
pred každým tréningom pre každého
malého športovca.

V súčasnej dobe sa už pripravu-
jeme na ďalšiu sezónu tým, že hľadá-
me nové možnosti a lákadlá pre deti.
Na jeseň by sme sa chceli prihlásiť
do súťaže prípraviek Slovenského ľa-
dového hokeja. Jedným z našich cie-
ľov je prilákať aj mladé hokejistky.
Ich neúčasť na tréningoch nás veľmi
mrzela, ale dúfame, že od septem-
bra, keď začína nový ročník, sa to
zmení.

Na záver, no nie v poslednom
rade, patrí veľká vďaka všetkým nad-
šencom a priaznivcom hokeja
v Oravskej Lesnej. Verím, že táto
vďaka sa dostane ku všetkým, ktorí

obetovali svoj voľný čas a prišli na
štadión, či už ľadovú plochu upraviť,
zasvietiť svetlá, pustiť chladenie
a kúrenie, aby boli šatne teplé. Ďa-
kujeme rodičom, ktorí mali snahu
i trpezlivosť so svojimi deťmi.

tuálne viac ako 60. Toto číslo detí
nemá dokopy ani Zákamenné, Bre-
za, Lokca a Novoť.

Veľkým snom je pre mňa do bu-
dúcna umelý trávnik, prípadne ob-
rovská investícia do prírodného tráv-
nika. Za posledné roky obec do fut-
balového areálu príliš neinvestovala
a futbalový oddiel by potreboval veľ-
kú injekciu aj do ihriska aj areálu
a budovy so šatňami. Podmienky,
v ktorých fungujeme, sú naozaj nie
veľmi vyhovujúce. U detí v našej

obci je o šport veľký záujem. Keď
človek príde do areálu TJ a vidí 50
detí na hokejovom štadióne a ďal-
ších 50 na futbalovom štadióne, je
hrdý na prácu všetkých funkcioná-
rov TJ. Komunálne voľby sa blížia
a ja by som chcel veľmi apelovať na
všetkých kandidátov, aby sa zaují-
mali aj o šport v našej obci. Príďte sa
na nás pozrieť a zistiť, ako vieme
obec posunúť aj v tejto oblasti. Kaž-
dý jeden je tu vítaný.

Šport robí našej obci obrovskú

Hotel Tyrapol
od 1.7.2022 ponúka na prenájom priestory:

1. Nebytové priestory ktoré obsahujú dve miestnosti, chodbu,
dve WC, kuchynku, spolu 66,2 m2, plus vstupnú terasu.

Priestory majú samostatný vchod (v súčasnosti používané ako
kozmetický salón a kaderníctvo).

2. Priestor v suteréne pod pohostinstvom, ktorý obsahuje
dve miestnosti, WC, spolu 39,5 m2.

Priestor má samostatný vchod.

Záujemcovia sa môžu informovať na: hotel@tyrapol.sk,
tel. čísle 0903/535116 alebo v kancelárii hotela.

Oznamujeme vám, že od 1. marca 2022 je
Masérske centrum

na zdravotnom stredisku v Oravskej Lesnej
opäť otvorené.

Viac informácií na webe:
www.masaze-orava.sk  tel.: 0908 917 809

reklamu, no nielen to. Má to obrov-
ský vplyv na zdravie našich detí aj
na ich osobnostný rozvoj. Hodnota,
ktorú deťom TJ prináša, je nevyčísli-
teľná. Treba nám však pomôcť za-
bezpečiť vhodné podmienky na vý-
chovu týchto detí. Verím, že keď bu-
dem o 2 roky písať podobný článok
budem môcť napísať aj poďakovanie
poslancom a starostovi/starostke za
podporu a pomoc pri skvalitnení pod-
mienok vo futbalovom oddiele.

Jozef Poništiak

Ponúkam
zemné a výkopové

práce
4t minibagrom

Peter Murín

tel.: 0918 814 905

Malí hokejisti

Za klub

Hokejový štadión rád privíta všet-
ky naše malé hokejové nádeje, pote-
ší sa ich pribúdaniu. My sa budeme
snažiť zabezpečiť tie najlepšie pod-
mienky na rozvoj talentu i rast chute
korčuľovať a hrať hokej.

Miroslav Kolenčík


