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Možno to bude pre niekoho prekvapujúca informácia, ale Lesnianske
noviny nie sú jediné noviny, ktoré vznikajú na pôde našej obce. Noviny, ktoré
by sme vám chceli priblížiť, vyšli po prvýkrát už v roku 2002 a vystriedalo sa
pri nich niekoľko „spoluredaktorov“. Ak vám prezradíme, že hlavná redakcia
sídli v budove základnej školy, potom už asi tušíte, že ide o školské noviny.

Pri zrode týchto novín bola pani učiteľka Mária Kvaková, ktorá začala na
škole viesť Publicistický krúžok. Novinársku štafetu od nej prebrala pani
učiteľka Elena Mazúchová, ktorá sa novinám venovala tiež nejaký ten rôčik.
Po jej odchode do dôchodku sa hlavnou „šéfredaktorkou“ stala pani učiteľka
Zuzana Brňáková, ktorá krúžok vedie aj v súčasnosti.

V priebehu takmer 14 rokov novín sa menil aj ich samotný názov. Na
začiatku sa volali Talizman, neskôr sa názov zmenil na Lampášik a na základe
ankety žiakov celej školy sa v roku 2012 noviny premenovali na Školoviny.

V súčasnej dobe sú „redaktormi“ žiaci 3. až 6. ročníka, ktorí už dokážu
samostatne pripravovať články. „Sú veľmi šikovní, snažia sa, pracujú samo-

Noviny o novinách …

statne aj v malých skupinkách, napr. pri rôznych školských akciách, kde ako
praví novinári zisťujú názory žiakov. Ich články nepotrebujú veľké úpravy.“
hovorí paní učiteľka. Väčšina obsahu novín pozostáva z diania zo školy, tiež
nechýbajú rôzne zaujímavosti zo sveta, hádanky, vtipy, tajničky či napríklad
originálne básničky žiakov. „V priebehu školského roka vychádzajú Školovi-
ny trikrát, no v minulom roku sa nám podarilo urobiť špeciálne vydanie –
darček pre učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov.“ Prezrádza pani Zuzana
Brňáková, ktorá má na starosti tiež príspevky na webovej stránke školy. Aj
príspevky týkajúce sa ZŠ uverejňované v Lesnianskych novinách sú z dielne
tejto pani učiteľky, za čo jej chceme aj touto cestou poďakovať.

Po krátkej návšteve publicistického krúžku, kde sa aktívne pracovalo na
novom vydaní Školovín, môžeme skonštatovať, že žiaci boli naozaj veľmi
zainteresovaní tvorbou tohto občasníka a vyzerali ako skutoční novinári .
To je dobrá správa pre samotnú redakciu LN, lebo vieme, že o pár rokov sa
budeme môcť tešiť na nové posily. 

Za redakciu LN Jozef Rošťák

Zima v našich končinách znamená často kopce sne-
hu, lopaty a mozoľnaté ruky. Pre cestárov hodiny „bde-
nia“ za volantom, pre ostatných večné teplo krbu, piec-
ky či ústredného kúrenia. Pre decká radosť, pre ostat-
ných tak trošku i starosť. I tento rok však naša dedinka
so snehom privítala i desiatky chlpáčov, ktorí usilovne
ťahali svojich „mašérov“ (nielen) po lesňanských grú-
ňoch. Od 20. do 22. februára sa naša dedina stala
domovom pre 52 účastníkov LesňanskéhoMID-u, za
medzinárodnej účasti priateľov z Poľska, Čiech,, Ma-
ďarska a Luxemburska. V sobotu bola na programe
10 kilometrová – nočná etapa, v nedeľu druhé kolo
dennej. Okrem psíkov a dobrej nálady to bol pre
všetkých opäť čas stretnutí, priateľstiev, dobrodružstva
(„páleného“ ) a dobrej nálady. Organizátori ďakujú
za pomoc všetkým sponzorom a dobrovoľníkom. Bez
vašej pomoci by táto akcia rozhodne nebola možná.

Veronika Kvaková

Psie záprahy
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INFO Z OBCE

Nový prednosta OcÚ
Prednostom obecného úradu je od februára

2015 Ing. Jaroslav Pajkoš, ktorý nahradil vo vý-
kone tejto funkcie Ing. Dominika Murína.

Máme nového kontrolóra
Dňa 27. 2. 2015 na zasadnutí OZ, ktoré sa

konalo v kultúrnom dome, poslanci v tajnej voľ-
be zvolili nového hlavného kontrolóra obce pána
Jaroslava Mateáša, ktorý by mal túto funkciu
vykonávať na 1/3 úväzok po dobu 6 rokov.
O výkon tejto funkcie prejavilo záujem až
11 kandidátov. A to: Agneša Brňáková, Oľga
Nogová, Štefánia Vrábľová, Helena Opartyová,
Michal Pojezdala, Justín Murín, Jaroslav Mate-
áš, Stanislav Novosad, Štefan Godiš, Lucia Sro-
goňová a Jozef Murín. V prvom kole voľby ne-
získal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väč-
šinu hlasov. Do druhého kola postúpili až traja
kandidáti – pani Oľga Nogová, Stanislav Novo-
sad a Jaroslav Mateáš, ktorým 9 prítomní poslan-
ci odovzdali rovnaký počet hlasov. O konečnú
voľbu kontrolóra sa napokon postaral žreb, kde
pri losovaní šťastie stálo na strane Jaroslava Ma-
teáša. Doterajší kontrolór pán Blažej Holubčík
vykonával túto funkciu 14 rokov.

Obec na internete
V priebehu mesiaca marec, by mala byť

v prevádzke nová oficiálna internetová stránka
obce, ktorá nahradí doterajšiu webovú stránku.
Obec má taktiež zriadenú oficiálnu facebookovú
stránku, kde budú zverejňované najaktuálnejšie
informácie z obce.

Právne služby nás
stáli nemalé peniaze

V roku 2014 bolo z obce za poskytnutie práv-
nych služieb pri rôznych súdnych sporoch zapla-
tených viac ako19 000 EUR, takmer polovicu
cca 9 500 EUR obecnú pokladňu právnici stáli
v roku 2013.

Marek Majdiš, JUDr., PhD.,NEKA 782
Viera Mazúrová, Ing, SMER-SD 736
Pavol Oparty, Ing., NEKA 240
Jozef Murín, RNDr., Mgr., NEKA 130

Rošťák Jozef, NEKA 953
Brňák Jaroslav, NOVA 674
Brisuda Rudolf, NEKA, 641
Chvojková Emília, Mgr., MOST-HÍD 640
Holubčík Blažej, Bc., NOVA 595
Opartyová Anna, KDH 551
Ladňáková Jozefína, SMER-SD 502
Podstavek Martin, SIEŤ 474
Viater Augustín, Ing., KDH 471
Vengrín Ladislav, SMER-SD 436
Brňák Jozef, NOVA 435
Brňák František, Ing., SMER-SD 411
Briš Ladislav, KDH 393

Tereštík Jozef, SMER-SD 385
Dulovec Peter, SMER-SD 383
Srogoň Martin, KDH 377
Kolenčík Karol, SMER-SD 373
Krivulčík Adrián, Ing., SNS 331
Srogoň Jaroslav, NEKA 318
Briš Pavol, SDKÚ-DS 309
Murín Ladislav, SMER-SD 309
Podstavek Dušan, NEKA 300
Kolenčíková Janka, SMER-SD 293
HabľákJordan, SNS 280
Kolenčík Miroslav, Ing., SNS 277
Tisoň Jozef, SMER-SD 266
Dulovec Jaroslav, Ing., SNS 265
Srogoň Jozef, KDH 264
Hládek Štefan, SMER-SD 194
Noga Emil, KDH 153
Podstavek Bohuš, SMER-SD 151

V našej obci sme si vyberali starostu zo štyroch kandidátov a 11 poslancov z 31 kandidátov,
tu sú počty získaných hlasov:

Vážení spoluobčania,
milí rodáci Oravskolesňania,

dovoľte mi,
aby som sa Vám
prihovoril ako
Váš novozvole-
ný starosta
obce. Zloženie
zákonom pred-
písaného sľubu
a podpora, kto-
rú som dostal vo
voľbách, pre
mňa osobne
znamenajú veľ-
kú česť a záro-
veň i záväzok,
ktorý pre mňa bude zároveň motiváciou ako i sil-
ným pocitom zodpovednosti v každý deň vykonáva-
nia funkcie starostu našej obce. Vo voľbách som
kandidoval ako nezávislý kandidát a chcem Vás
všetkých ubezpečiť, že takým aj zostanem a že
mojím jediným cieľom je a bude rozvoj našej obce.
Úprimne ďakujem všetkým občanom, ktorí mi
15. novembra dali svoj hlas. Chcem však poďako-
vať rovnako všetkým voličom, ktorí vo voľbách dali
hlas mojim protikandidátom. Vďaka takto vysokej
volebnej účasti ľudia dali jednoznačne najavo, že
o našu obec a o to, čo sa v nej deje, majú veľký
záujem a nie je im jedno, čo bude s našou obcou
ďalej. Chcem preto vo svojom úrade pracovať ne-
závisle od rôznych individuálnych záujmov jednot-
livcov a politických strán, chcem pracovať pre našu
obec a pre všetkých spoluobčanov. Myslím si, že
obyvatelia našej obce majú dosť neustáleho „hra-
nia sa“ na politiku v priestore našej dedinky. Ľudia
odo mňa očakávajú najmä to, že budem starostom,
ktorý si ako prioritu stanoví rozvoj našej obce
v tých najširších súvislostiach a vypočuje názory,
potreby a postrehy všetkých jej obyvateľov, bez
ohľadu na ich politický názor či členstvo v strane,
bez ohľadu na ich sociálnu situáciu, spoločenské
postavenie či rodinné väzby. Chcem, aby dvere

našej obce boli otvorené všetkým rovnako a aby sa
v našej dedine žilo dobre tak mladým ľuďom, ako aj
tým skôr narodeným. Potrebujeme neustále vytvá-
rať podmienky preto, aby sme našich obyvateľov
motivovali neodchádzať, práve naopak, dosiahnuť
to, aby boli súčasťou našej dediny aj po „štarte
svojej budúcnosti“ či už ako jednotlivci alebo ako
rodiny. Ide najmä o mladých ľudí, ktorí pre svoje
fungovanie potrebujú pomoc zo strany obce.

Vážení spoluobčania, pred nami sú veľké a ťaž-
ké úlohy, ktoré budú vyžadovať veľa času, pokory
a obety. Vyzývam preto každého, kto má záujem
pomôcť, aby neváhal. Osobne sa budem vždy sna-
žiť prijať každý rozumný názor. A aj keď sa naše
názory budú líšiť, budem vždy férovým partnerom
pri diskusii a snahe o dosiahnutie obojstranne pri-
jateľného návrhu. Nechcem, aby občania našej
obce museli tvrdo bojovať o veci, ktoré majú byť
samozrejmosťou či ich právom. Vtedy sa naša de-
dina spojí a nebudeme musieť bojovať s nespokoj-
nosťou občanov, ktorá je mnohokrát oprávnená.

Obec Oravská Lesná je obcou, ktorá sa môže
pochváliť výbornou občianskou vybavenosťou, ne-
ustále sa zvyšujúcim počtom obyvateľov a počtom
novostavieb. V dedine pracujú a fungujú mnohé
organizácie, občianske združenia či jednotlivci,
vďaka ktorým sa v našej obci rozvíja tak šport,
spoločenský či kultúrny život, ale vďaka Bohu aj
duchovný život.

Máme mnoho šikovných a úspešných rodákov,
ktorí sú v pozíciách pracovníkov, podnikateľov, po-
litikov, manažérov, výborných remeselníkov, otcov
a mamičiek. Naša obec má však aj niekoľko nedo-
statkov v dôležitých oblastiach života, čo pre nás
predstavuje výzvu, že nesmieme zostať na mieste
a musíme sa pohnúť vpred. Týmito oblasťami sú
napr. rozšírenie obecného vodovodu, vybudovanie
hlavnej vetvy kanalizácie, ukončenie procesu ROEP,
zvýšenie bezpečnosti na našich cestách a vybudo-
vanie chodníka pozdĺž celej dediny, modernizácia
a rozšírenie kapacity materskej škôlky, starostli-
vosť obce o starších obyvateľov, rekonštrukcia ve-
rejného osvetlenia a mnohé iné. Urobím všetko

preto, aby sa tieto naše spoločné ciele podarilo
úspešne realizovať.

Touto cestou chcem úprimne poblahoželať
k zloženiu sľubu novozvoleným poslancom a k ich
nástupu do funkcie poslancov OZ. Úprimne si že-
lám, aby naša spolupráca bola vždy otvorená
a férová. Dúfam, že budeme schopní vypočuť
a vzájomne rešpektovať názory každého z nás
a tiež, že sa dokážeme v každej situácii zjednotiť
práve preto, aby naša obec dosiahla želané výsled-
ky.

Chcem v neposlednom rade poďakovať pani
starostke a všetkým poslancom, ktorým skončil
mandát za ich vykonanú prácu, najmä za pozitívne
výsledky ich činnosti. Prajem im do ďalšieho života
veľa úspechov a pevné zdravie.

S úctou                     JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

Očami starostu...
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OZ berie na vedomie
 výsledky voľby starostu a volieb do obecného

zastupiteľstva

OZ konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce JUDr. Marek Maj-

diš, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub sta-
rostu obce

2. zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísa-
ný sľub poslanca OZ:
–  Rudolf Brisuda
– Jaroslav Brňák
– Jozef Brňák
– Blažej Holubčík, Bc.
– Emília Chvojková, Mgr.
– Jozefína Ladňáková
– Anna Opartyová
– Martin Podstavek
– Jozef Rošťák
– Ladislav Vengrin
– Augustín Viater, Ing.

OZ zriaďuje
obecnú radu
OZ volí za členov obecnej rady
– Rošťáka Jozefa
– Mgr. Chvojkovú Emíliu
– Vengrina Ladislava
– Brňáka Jozefa

OZ zriaďuje
– stavebnú komisiu
– kultúrnu a sociálnu komisiu
– finančnú komisiu
– komisiu na prešetrovanie sťažnosti a na ochra-

nu verejného záujmu pri výkone funkcie verej-
ných funkcionárov

OZ volí predsedov a členov komisií
1. komisia stavebná: Ing. Augustín Viater, pred-

seda,
Brňák Jaroslav, Ing. Olbert Ľubomír, Vengrin
Ladislav, Ing. Lenka Laššáková, členovia

2. komisia kultúrna a sociálna: Mgr. Chvojko-
vá Emília, predsedkyňa,
Jozef Brňák, Podstavek Martin, Opartyová
Anna, Smolejová Jozefína a Cecília Kianičko-
vá, členovia

3. komisia finančná: Jozefína Ladňáková, pred-
sedkyňa,
Ing. Augustín Viater, Jozef Rošťák, Bc. Holub-
čík Blažej, Mgr. Miroslav Kvak, členovia

4. komisia pre prešetrovanie sťažnosti a na ochra-
nu verejného záujmu pri výkone funkcie verej-
ných funkcionárov: Rudolf Brisuda, predseda,
Podstavek Martin, Brňák Jaroslav a Brňák Jo-
zef, členovia

OZ berie na vedomie
poverenie p. Jozefa Rošťáka zastupovaním sta-
rostu obce JUDr. Mareka Majdiša v zmysle
§ 13 b ods. 1 zákona o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

OZ schvaľuje
odmenu pre poslancov obecného zastupiteľ-

stvo v hrubom 45,- € za jedno zasadnutie

OZ vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákon a SNR č. 369/

1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších voľbu hlavného kontrolóra Obce Oravská
Lesná, ktorá sa uskutoční dňa 27. 2. 2015

OZ schvaľuje
1. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát

na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. ďalšie podmienky
 – znalosť platnej legislatívy a právnych no-

riem najmä na úrovni samosprávy
 – reprezentatívne vystupovanie
 – práca s počítačom na užívateľskej úrovni

(Microsoft Word, Excel, Powe Point)
 – flexibilnosť
 – zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôsled-

nosť a samostatnosť
3. Náležitosti písomnej prihlášky:

písomná prihláška musí obsahovať:
 a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,

bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
 b/ štruktúrovaný profesijný životopis
 c/ úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom

dosiahnutom vzdelaní
 d/ výpis z registra trestov nie starší ako tri

mesiaca
 e/ informáciu o tom, či ku dňu podania pri-

hlášky kandidát podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť alebo je členom ria-
diacich,  kontrolných alebo dozorných or-
gánov právnických osôb, ktoré vykonáva-
jú podnikateľskú činnosť

 f/ čestné prehlásenie, že kandidát nemá zá-
väzky voči zdravotnej, Sociálnej poisťov-
ni, Obci Oravská Lesná a daňovému úradu

 g/ súhlas s evidenciou a spracovaním osob-
ných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov najmä so správou, spra-
covaním a uchovaním osobných údajov
kandidáta uvedených v životopise a iných
prílohách súvisiacich s uchádzaním sa
o  funkciu hlavného kontrolóra Obce Orav-
ská Lesná za účelom vykonania voľby hlav-
ného kontrolóra na riadnom rokovaní Obec-
ného  zastupiteľstva v Oravskej Lesnej

4. rozsah úväzku hlavného kontrolóra vo výške
1/3

5. Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať
spolu s požadovanými d dokladmi najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 12. fe-
bruára 2015 do 15.00 h. v zalepenej obálke na
adresu: Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská
Lesná 291 – Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra“

OZ zriaďuje
inventarizačné komisie:

1. pre Obecný úrad a Lesniansku vodárenskú spo-
ločnost

2. pre kultúrny dom
3. pre Obecnú knižnicu a Dobrovoľný hasičský

zbor

OZ schvaľuje
predsedu a členov jednotlivých komisií:

Obecný úrad a Lesnianska vodárenská spoloč-
nosť: Ing. Augustín Viater, predseda,

Bc. Holubčík Blažej, Rošťák Jozef, členovia

Kultúrny dom: Mgr. Emília Chvojková, predseda,
Anna Opartyová, Podstavek Martin, členovia

Obecná knižnica a Dobrovoľný hasičský zbor:
Brňák Jozef, predseda,
Brňák Jaroslav a Brisuda Rudolf, členovia

Uznesenia zo dňa 30.1.2015
OZ schvaľuje

návrh rozpočtu na rok 2015

OZ schvaľuje
návrh viacročného rozpočtu na roky 2015–2017

OZ berie na vedomie
rozbor hospodárenia za rok 2014

OZ schvaľuje
1. sobášiaceho – p. Jozefa Rošťáka, zástupcu sta-

rostu obce
2. sobášne dni: piatok a sobotu
3. sobášnu miestnosť – zasadačku Obecného úra-

du Or. Lesná

OZ schvaľuje
začatie procesu zmeny územného plánu obce
a súhlasí, že proces obstarávania a schvaľova-
nia územnoplánovacej dokumentácie sa ukon-
čí najneskôr do konca roka 2016

OZ odvoláva
p. Jozefa Brňáka, poslanca OZ ako člena ko-
misie sociálnej a kultúrnej

OZ volí
p. Boženu Podstavkovú za členku komisie so-
ciálnej a kultúrnej

OZ žiada
p. Petra Brňáka, bytom Oravská Lesná č. 60
o doplnenie dokladov preukazujúcich titul na-
dobudnutia pozemkov obcou Oravská Lesná

OZ schvaľuje
poplatky za prenájom kultúrneho domu a slu-
žieb s tým súvisiacich

OZ žiada
starostu obce o zriadenie podružného merania
elektrickej energie v divadelnej sále

OZ schvaľuje
zámer rozšírenia elektrifikácie v jednotlivých
častiach obce podľa žiadosti stavebníkov

OZ schvaľuje
VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobo-
vania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Oravská Lesná

OZ berie na vedomie
výsledky inventarizácie za OcÚ, KD a DHZ
a knižnicu

OZ neschvaľuje
vyplatenie odmeny vo výške 20 % za celé
volebné obdobie  Ing. Viere Mazúrovej, býva-
lej starostke obce

OZ konštatuje,
že obec Oravská Lesná opatreniami vlády pod-
porujúcimi znižovanie cien cestovného na že-
lezničnej preprave je spolu s obcami Hornej
Oravy diskriminovaná a to z dôvodu,  že oby-
vatelia nemajú priamy prístup k železničnej
doprave

Uznesenia zo dňa 2.1.2015
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Naša organizácia vznikla pred 3 rokmi. Je nás už 41 členov, z ktorých sa
väčšia časť stretáva raz týždenne za účelom organizovania akcií, posedenia,
oslavy našich jubilantov a pod.

Z našej činnosti by som vám chcela priblížiť len niektoré, čo nás najviac
napĺňajú a máme z ich realizácie radosť. Usporiadali sme už 3. ročník fašian-
gového posedenia pre tých dôchodcov, ktorí majú záujem zaspomínať si,
zaspievať a zatancovať si pri harmonikách ako za „mladí“ (hoci aj s paličkou).
Okrem toho, sme zorganizovali dvakrát týždenný kúpeľný pobyt v Nimnici.

Seniorklub

Raz sme sa tiež boli kúpať v Oraviciach. Cez leto sme tiež dvakrát prešliapali
náučným chodníkom až ku krížu na Jackovkách, kde sme poklonou a krátkou
pobožnosťou vzdali úctu krížu, soche P. Márie ako aj pracovníkom LZ, ktorí
už nie sú medzi nami. Tieto túry boli ukončené opekačkou v Novej Rieke.
Vydarenou akciou bolo tiež usporiadanie okresného stretnutia seniorov na
Tanečníku z príležitosti úcty k starším, za čo sme dostali pochvalu od Okres-
ného výboru seniorov. Pri tejto príležitosti sme pripravili výstavku plodov
zeme, ktorá bola neskôr prevezená do priestorov OcÚ. Za zmienku tiež stojí,
že naši členovia obsadili krásne 2. miesto na okresnej súťaži seniorov v speve,
ktorá sa konala v Rabči. Vo vianočnom období sme navštívili Domov dôchod-
cov v Oravskej Lesnej ako aj v Zákamennom, kde sme obyvateľom pripravili
program s vianočnými a novoročnými koledami. Niektorí naši členovia
v tomto období tiež navštívili osamelých občanov našej obce. Spolu s malým
darčekom im aspoň takto spríjemnili ich dlhé chvíle. Za najväčší úspech
považujeme vytvorenie hudobnej skupiny v našom seniorklube, ktorá nám vie
vždy spríjemniť chvíle a vytvoriť príjemnú atmosféru – za čo našim muzikan-
tom patrí veľké poďakovanie.

Hoci je nás už niekoľko desiatok členov, radi do svojich radov prijmeme
kohokoľvek, kto sa cíti osamelý, má dôchodcovský vek alebo je invalidom
a mal by záujem zapojiť sa do aktívnejšieho života v našej obci.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsob pomáhajú
pri našej činnosti a zároveň popriať všetkým spoluobčanom pevné zdravie,
pokoj v duši a pohodu vzájomného spolunažívania so všetkými generáciami.

Za Seniorklub
Jozefa Kureková

Kytička uvitá s prianím pevného zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania patrí manželom Jozefovi
a Angele Mateášovým, ktorí oslávili krásne jubileum 50 rokov spoločného života (zlatá svadba)

KRÁSNE JUBILEÁ

Keby sa rôčky vrátili, lesíkom by sme randili, vybral by som si zas znova láska moja len Teba. Ku šťastiu viac nám netreba, Ty máš mňa a ja Teba…

Jozef a Angela Mateášovci
50 rokov spoločného života

Ernestína a Ján Rakučákovci
60 rokov spoločného života

a manželom Jánovi a ErnestíneRakúčakovým,
ktorí oslávili krásne jubileum 60 rokov spoločné-
ho života (diamantová svadba).

Obidvom manželským párom zo srdca praje-
me ešte veľa spoločných rokov života.

Láska je pravé šťastie človeka, láska je naj-
krajší cit, spoznali ste sa, zaľúbili a viac nemôžete
bez seba žiť. Veľa rokov veru prešlo, čo ste spolu
začali, životom bok po boku spoločne ste kráčali.

„Ešte sa pamätáš, akúže nám to vtedy hrali,
veselú, či ťahavú? Mala si v tvári páľavu a ústa sa
ti usmievali. Pamätám, milý môj, bolo to akoby
len včera, pesnička hrala nám veselá a veľmi
krásne znela.“

Anna Pojezdalová
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Vráťme sa na chvíľu do mladosti našich ro-
dičov, starých rodičov a prarodičov…

Mnohí z vás určite zaregistrovali facebooko-
vú stránku, na ktorej sa objavujú veľmi vzácne
fotografie z mladosti našich starých rodičov
i prarodičov. Má aj výstižný názov a to Oravská
Lesná – Erdútka. Zaujímavé sú aj fotografie,
ktoré zobrazujú, ako vyzerala naša dedinka v
minulosti.

Na túto stránku prispievajú nielen obyvatelia
Oravskej Lesnej, ale aj tí, čo sa odsťahovali.

Mnohí tam nájdu svojich starých rodičov, ich
svadby, školské časy , proste ich mladosť.

Za tento super nápad vďačíme p. Marte Murí-
novej. ( z Tyrapolu)

Milí čitatelia, administrátor tejto stránky by
Vás chcel prostredníctvom lesnianskych novín
poprosiť, aby ste aj naďalej prispievali na túto
stránku svojimi krásnymi a vzácnymi fotografia-
mi.

Kto nemáte prístup na internet, stačí ak po-
prosíte svoje deti alebo svojich vnukov, aby tieto
fotografie naskenovali a odoslali priamo na FB
stránku Erdútky alebo na e-mailovú adresu ad-
ministrátora: marta.mm@centrum.skV prípade, že nemáte možnosť tieto fotky
naskenovať, p. Murínová je ochotná pre fotky prísť. Kontaktovať ju môžete na
tel. čísle: 0903 492100.

Milé dievčatá a chlapci, keď navštívite svojich starých rodičov, môžete im
ukázať fotografie, ktoré už na spomínanej stránke sú, určite sa potešia

Hľadajú sa historické fotografie

a spoznajú tam veľa ľudí a svojich vrstovníkov. Pozrite si tiež spolu s nimi tie
ich krásne fotografie z mladosti, dovoľte im si pri nich zaspomínať, a v prípade,
že budú chcieť aj oni prispieť do tejto zbierky, pomôžte im s tým.

Spoločne sa tešíme na ďalšie fotografie. 

Anna Pojezdalová

„Ako do alebo zo školy či práce?“ – táto otázka pomerne častejšie rezonuje
medzi obyvateľmi našej dediny. Skúsenosti má iste veľa z vás, keď nie jeden-
krát ste museli riešiť „odvoz či dovoz“ do Novej Bystrice, Krásna, Čadce či
Žiliny. Jedná sa často o vysokoškolských študentov alebo tých, ktorí za prácou
odchádzajú smerom na Žilinu prípadne na Ostravu. Nový pohľad sa naskytuje
aj pre stredoškolákov, ktorí na strednú školu do Čadce môžu mať bližšie ako
napr. do Dolného Kubína. Problémom však je doprava. Možno netreba riešiť
„veľké veci“ ako sú nejaké diaľkové spoje, tie možno, ako tak postačujú.
Riešením problému by bolo len autobusové spojenie Oravskej Lesnej a Novej
Bystrice, odkiaľ odchádza už pomerne veľa ďalších spojov. Všetko je možné,
len je pre to vždy treba niečo urobiť. V tomto prípade by bolo dobré, aby všetci
zainteresovaní (možno aj zo Zákamenného, Novote, prípadne iných dedín) išli
na príslušný obecný úrad, kde prostredníctvom obce môžu požiadať o zapraco-
vanie navrhovaných spojov. Obec tieto požiadavky ďalej predáva na VÚC,
kde v prípade vyhovenia, sú tieto zapracované do cestovných poriadkov.
Z časového hľadiska je tak treba urobiť do augusta, pričom účinnosť nových
cestovných poriadkov je od decembra. Nuž, študenti, rodičia je to na vašej
iniciatíve – čím viac pripomienok, tým väčšia šanca na úspech  Verme, že
sa to podarí.

Jozef Rošťák

Dňa 7. februára sa na Slovensku uskutočnilo referendum s tromi otázkami
týkajúcimi sa rodiny, ktoré je však pre nízku účasť neplatné. Týka sa
o neplatnosť zo zákonného pohľadu, kde sa platnosť určuje účasťou väčšou ako
50 % voličov. Všeobecne sa hovorí, že nadpolovičné kvórum je privysoké, čo
potvrdzuje neplatnosť už niekoľkých referend na Slovensku. Hoci celorepubli-
ková účasť v referende prekročila len 21 %, bola napríklad vyššia ako účasť vo
voľbách do Európskeho parlamentu či vo voľbách do VÚC, kde aj tak nízke
percento postačuje k platnosti týchto volieb.

Námestovský okres ako jediný prekročil nadpolovičnú účasť voličov,
podobná účasť bola aj v našej dedine, a to 57,75 %. Čo znamená, že
z oprávnených 2400 voličov, bolo v referende odovzdaných 1383 platných
hlasov. Z týchto hlasov boli s necelými 100 % na všetky 3 otázky odpovede
ÁNO.

Jozef Rošťák

Autobusové prepojenie na Kysuce

Referendum O RODINE

Už niekoľko rokov je snaha niekoľkých spoluobčanov o dosiahnutie záka-
zu hracích automatov na území našej obce. Možno si poviete, mňa sa to
netýka, ale možno sa to týka práve vášho známeho, suseda či vzdialeného
príbuzného. O tom, že hranie takýchto výherných, resp. hracích automatov je
určitý druh závislosti, asi netreba nikomu vysvetľovať. Dôsledky tejto závis-
losti bývajú
často veľmi
smutné. Nejed-
ná sa tu nikdy
o jednotlivca.
Problém ha-
zardného hráča,
ktorý si možno
chcel niekedy
„len raz zahrať“
sa často týka
celej rodiny.
Dôsledky často
spôsobujú bo-
lesť manžel-
kám, manželom, či deťom, ale aj rodičom, súrodencom a inej blízkej rodine či
kamarátom. Často by chceli nejako pomôcť...ale sa nedá. Jednou možnosťou,
ako by sme mohli pomôcť týmto ľuďom a nie len týmto, ale aj tým čo to ešte len
budú chcieť vyskúšať, je do budúcna povedať STOP týmto „ničiteľom“ životov
a rodín.

O zákaze hracích automatov sa už v minulosti diskutovalo aj v Obecnom
zastupiteľstve, kde bola snaha o zaviesť zákaz, avšak protiargumentom bol
príjem cca 3000 € do obecnej pokladne. Otázkou však je či tieto peniaze
vykryjú toľko nešťastia, tie smutné a niekedy až tragické príbehy manželstiev
či celých rodín? Na túto otázku si môže odpovedať každý sám.

Obecné zastupiteľstvo toho času zvažuje prijať VZN o zákaze hracích
automatov na území Oravskej Lesnej, len k tomu bude potrebné predtým
zrealizovať petíciu občanov. O realizácii samotnej petície vás budeme ešte
informovať, následne prijatie VZN by bolo s účinnosťou od roku 2016.

Jozef Rošťák

Hazardným hrám môžeme povedať „NIE“
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Dňa 27. 1.  2015 si svet pripomínal sedemde-
siate výročie oslobodenia nacistického koncentrač-
ného tábora v poľskom Osvienčime (Auschwitz).
Napriek ťaživým spomienkam sa na spomienkovej
ceremónii priamo v jeho areáli zúčastnili takmer tri
stovky tých, ktorým sa holokaust podarilo prežiť.
Na pamiatku ostatným vyhlásilo Valné zhromaž-
denie OSN už v roku 2005 deň oslobodenia tábora

za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.
Systematické a riadené vyvražďovanie ľudí pre-

dovšetkým (no nie výhradne) židovského pôvodu
si vyžiadalo počas druhej svetovej vojny podľa
odhadov viac ako 6 miliónov obetí. Do samotného
Osvienčimu bolo deportovaných medzi rokmi
1940 – 1945 až 1,3 milióna väzňov, z toho
1,1 milióna sa z tábora nikdy nevrátila. Práve
Osvienčim sa stal symbolom holokaustu a aj
v tomto tábore sa ocitli niekoľkí vtedajší obyva-
telia Erdútky, či ľudia s našou obcou inak spätí.

Koncentračný tábor v Osvienčime vznikol
v roku 1940, avšak do roku 1942 väčšinu deporto-
vaných väzňov tvorilo nežidovské obyvateľstvo.
Januárové stretnutie v Berlíne v roku 1942, na
ktorom sa nacistické vedenie dohodlo na spôso-
boch konečného riešenia židovskej otázky, ale veľ-
mi rýchlo pozmenilo charakter tohto tábora, ktorý
sa začal meniť na továreň na smrť.

Za bránami tábora sa počas rokov jeho fungo-
vania diali neopísateľné zločiny proti ľudskosti, no
našťastie sa prevádzka v Osvienčime s postupujú-
cou Červenou armádou chýlila začiatkom januára
1945 ku koncu. Avšak, ešte 17.1. toho roku sa
v celom komplexe nachádzalo asi 67 000 väzňov.
Nacistickému vedeniu tábora bolo jasné, že je po-
trebné tábor čo najrýchlejšie evakuovať a vyhnúť
sa tak stretu s nepriateľom. Dňa 18.1. musela väč-
šina väzňov tábor opustiť a vydať sa na tzv. pochod
smrti, ktorého tempo, okolitá zima a hlad boli pre
väčšinu vyčerpaných väzňov smrteľné.

Bolo to práve v už spomínaný 27. január 1945,
kedy do takmer opusteného tábora vstúpili vojaci
28. a 106. zboru 1. ukrajinského frontu. Napriek

Z Erdútky transportom v ústrety smrti

rýchlej snahe nacistov o evakuáciu tu vojaci našli
asi 7600 väzňov, ktorí sa pred evakuáciou tábora
buď schovali, alebo len boli natoľko slabí, že ich
dozorcovia v tábore nechali umrieť s vidinou bez-
tak skorej smrti.

Spomínané historické udalosti sa dotýkali Orav-
skej Lesnej viac, než sa pravdepodobne mnohí
domnievajú. Transporty Židov do vyhladzovacích

táborov boli súčasťou konečného riešenia židov-
skej otázky, no k obmedzovaniu ich slobôd a práv
dochádzalo i u nás postupne. O obmedzeniach píše
aj obecná kronika: „Zaviedla sa prísna konfesijná
– náboženská diskriminácia (prenasledovanie prí-
slušníkov iného náboženstva napríklad židovské-
ho). Následkom tohto vyšlo nariadenie, aby všetci
Židia boli viditeľne označení žltými päťcípimi
hviezdami. Označenie muselo byť dostatočne veľ-
ké, aby príslušník židovskej národnosti bol dosta-
točne zďaleka viditeľný.“

V roku 1942, kedy na Slovensku dochádzalo
k prvým transportom, mala Erdútka podľa súpisu
2684 obyvateľov, z ktorých bolo 7 obyvateľov ži-
dovského vierovyznania. Kronika však nie je jedi-
ným prameňom, z ktorého sa môžeme dozvedieť
o osude lesnianskych Židov. Ba čo viac, tieto pra-
mene si častokrát protirečia. Najjasnejšie hovoria
dostupné pramene o osude obchodníka Viliama
Rendla (*1891), jeho manželky Anny (*okolo
1890–1900, rodenej Grossovej) a ich detí Rozálie
(*1921) a Adalberta (1925), ktorí mali podľa obec-
nej kroniky pobývať v Ústredí. Kronika udáva ako
letopočet ich odvedenia do vyhladzovacieho tábo-
ra rok 1944, čo však ďalší archívny výskum popie-
ra. Podľa deportačného listu bola z Popradu do
tábora v Osvienčime deportovaná dňa 3. 4. 1942
Rozália Rendlová, ktorá tu zomrela 14. 9. 1942 vo
veku nedožitých 21 rokov. O dva mesiace neskôr,
6. 6. 1942, boli zo Žiliny do tábora v Sobibóre
transportovaní spoločne Viliam a Anna. Presný
dátum transportu najmladšieho člena rodiny, Adal-
berta, nie je známy, no vieme, že zomrel v Osvien-
čime 8. 8. 1942.

Menej jasné sú identity a vzťahy v druhej rodi-
ne, ktorá sa v kronike spomína. Z rodiny Leblovi-
čovej sa v Erdútke narodili a v čase transportov
bývali traja súrodenci – obchodník Šimon (*1918),
krajčírka Ernestína (*1920) a Hugo (*1922). Ani
ich však neobišlo rozhodnutie o transporte do Poľ-
ska. Konečnou stanicou pre Šimona a Ernestínu sa
stal tábor Majdánek, zatiaľ čo bol najmladší Hugo
odvedený do Osvienčimu. Osudy ich rodičov, Mar-
kusa (* 1882 alebo 1877) a Anny (*1888), však
nemožno s určitosťou popísať. Navyše, na základe
archívnych dokumentov sa možno domnievať, že
sa v Erdútke narodila Markusovi Leblovičovi ďal-
šia dcéra, Alžbeta (*1924 alebo 1926), ktorej mat-
kou bola ale Hermina Schanzer.

K tomu, čo sa dialo s majetkom týchto dvoch
rodín po ich odvedení dodáva obecná kronika na-
sledovné: „Všetok nehnuteľný majetok židovských
rodín ostal pod dozorom vládneho komisára obce.
Podľa nariadenia župného úradu v Ružomberku
mal sa všetok movitý inventár odvlečených Židov
ihneď odpredať, alebo zainventovať ako súčasť ma-
jetku obce. Menované židovské rodiny zanechali
v obci všetko.“

Deportačné listy a iné archívne dokumenty uvá-
dzajú oveľa vyšší počet obetí nacistickej krutosti,
ktorí boli s Erdútkou spätí. K takýmto patrí naprí-
klad Rafael Stiglitz (*1864); Pavlína Valko (*1879);
Regina Reis (*1879); BertaWinter (*1886); Vil-
helm Buksbaum (*1886); Frida Gross (*1890);
Rozália Kulka (*1891); Shusana Kulka (*1895),
Mikuláš Steiner (*1916); Rachel Pollak/Steiner
(*1918) a Cecilia Mammer (*?). Väčšina z nich sa
v Erdútke narodila, ale počas vojny bývala v rôz-
nych častiach Slovenska alebo v blízkom zahrani-
čí.

Nikto z vyššie uvedených sa z tábora nikdy
nevrátil.

V monografii k obci Oravská Lesná sa môžeme
dočítať ešte o osude Mikuláša Schwarza: „Márne
obyvatelia prosili a žiadali v roku 1942 výnimku
pre Mikuláša Schwarza, ktorý pracoval na notár-
skom úrade a ľudia si ho obľúbili pre jeho pracovi-
tosť a obetavosť. Aj jeho postihli kruté represálie“,
no o tom, či tomu tak skutočne bolo môžeme dnes
len polemizovať.

Komplex koncentračného a vyhladzovacieho
tábora v Osvienčime dnes slúži ako múzeum.
V prípade, že ho niekedy navštívite, spomeňte si
i na tých, ktorí dnes mohli byť vašimi susedmi
a priateľmi.

Nech je jeho/jej duša zaviazaná do zväzku ži-
vých.

Katarína Mlichová
Študentka judaistiky a kultúrnej antropológie

v Olomouci

Organizátori už XI. ročníka lyžiarsko-turis-
tického prechodu Horizont Erdútky vás v sobotu
14. marca srdečne pozývajú na prechod lesniaský-
mi horizontmi na bežkách. Pripravená bude aj trať
pre pešiu túru. Prezentácia bude v KD od 8.00 do
9.00 hod., kde na vás po návrate bude čakať aj
občerstvenie. Všetci ste srdečne vítaní. 

Pozvánka
na Horizont Erdútky

םייחה רורצב הרורצ ושפנ/ה אהת
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Zo života materskej školy 

„Padá, padá sneh, na chodník i breh, natešená detská chasa z okna
pozerá, to dnes bude sánkovačka až do večera...“

Táto pieseň rozžiarila detské očká, ktoré sa tešili na hry so snehom
v materskej škole. Akcia mala názov „Zima na dedine“...a bola zameraná na
tradičné zimné detské športy. Keď sme boli deťmi my, skôr narodení, snehu
bývalo až po pás. Záveje, kde len oko dovidelo. Autá na dedine jazdili len
veľmi zriedkavo, cesty sa neposýpali. Boli bielučké, celé s utlačeným snehom,
súce k tomu, aby gazda zapriahol do saní kone a prepravil to, čo bolo treba
z horného konca dediny na dolný. V dedine po celý deň bolo počuť detský
smiech a krik, lebo biele, snehom zasypané kopce ponúkali úžasnú sánkovač-
ku na ktorú sa deti tešili. Táto zima priniesla snehu tak akurát a my sme to

konečne mohli s deťmi využiť. Deti si priniesli z domu boby, lopáre a malý
kopec v blízkosti materskej školy ožil krikom detí, ktoré si vychutnávali
naozajstnú zimnú sánkovačku. Dôkazom príjemných zážitkov boli studeným
vetríkom vyštípané líčka doružova a detský úsmev na tvári. Unavení škôlkari
postavili aj krásne stavby zo snehu a potom sa už tešili na teplú polievku, ktorú
im navarili tety kuchárky. Verte, neverte, ale polievka vtedy chutila parádne…
Po takomto rušnom dopoludní a výdatnom obede sa deti nebránili krátkemu
odpočinku, ktorý im spríjemnila animovaná rozprávka o snehovej kráľovnej
sledovaná prostredníctvom interaktívnej tabule, ktorú sme získali v rámci
projektu Elektronizácia regionálneho školstva. Interaktívna tabuľa je moderná
pomôcka na zefektívnenie vzdelávania v materskej škole a u detí je veľmi
obľúbená. Obraz monitora počítača sa premieta pomocou projektora priamo
na interaktívnu tabuľu a deti môžu elektronickým perom na premietaný obraz
priamo na tabuli písať, kresliť, zvýrazňovať, dopĺňať úlohy. Vďaka tejto moder-
nej pomôcke deti získavajú digitálne kompetencie, teda ,učia sa s pomôckou
pracovať a tiež príťažlivým ,zaujímavým spôsobom získavajú nové poznatky
cez detské edukačné programy a prezentácie, ktoré sami riadia. Výhodou je, že
deti sú pri získavaní poznatkov plne aktívne. Uvedomujú si súvislosti
z poznania, z uvedomenia a z pochopenia, udržiavajú si dlhodobo pozornosť
k aktuálnej téme, tešia sa z dosiahnutého úspechu. Deti sa veľmi tešia z práce
na interaktívnej tabuli a pani učiteľky prihliadajú na to, aby sa venovali iba
edukačným programom v správnych časových intervaloch. Vo februári už
tradične v materskej škole oslavujeme fašiangy na karnevale a ani tento rok to
nebolo inak.....zatancovali sme si s rozprávkovými postavami, zaspievali
pesničky a pochutili na šiškách. Okrem fašiangov hlavnou februárovou témou
učebných osnov bola práca ľudí, ich zamestnanie a predmety okolo nás.

„My sme malí remeselníci, vieme dobre pracovať… spievali deti túto
známu pieseň od Viktora na začiatku spoločnej škôlkarskej akcie, zameranej
na zhrnutie vedomostí o práci ľudí. Pomocou obrázkov, prezentácií, piesni,
námetových hier, pantomímy, hádaniek, pexesa, pohybových hier si deti
priblížili najznámejšie druhy remesiel a povolaní. Samozrejme, na záver si
deti rozprávali o tom, kým by chceli byť, keď vyrastú a predstavte si, dozvedeli
sme sa zaujímavé informácie… „Viete aké remeslo je najpopulárnejšie u detí
v materskej škole v Oravskej Lesnej?“

– predavač hračiek, hasič, pilčík dreva...
– kuchárky, kaderníčky a samozrejme princezné, najmä Elza z Ľadového

kráľovstva... 

V súčasnej dobe(do konca marca) prebieha zápis do MŠ, bližšie informá-
cie získate z oznamov umiestnených vo vstupných priestoroch MŠ, aj od
pedagogických pracovníkov.

 Kolektív učiteliek z MŠ Or. Lesná

Tento rok je to už 20 rokov, ako sa mladí ľudia z našej obce rozhodli, že
chcú venovať svoj voľný čas deťom a spolu s nimi spoznávať milosti,
múdrosti a dary, ktoré nám ponúka Božie kráľovstvo. K eRku, Hnutiu
kresťanských spoločenstiev detí, sa pripojili na konci roku 1994 práve
koledovaním Dobrá novina. Touto akciou odštartovali aktivity uskutočňo-
vané na pravidelných „stretkách“ pre jednotlivé vekové kategórie detí,
rôznych kultúrnych, športových či hravých popoludniach a táboroch. Na
prvých táboroch lesnianske deti bližšie spoznávali Oravu a postupne sa
dostali aj do odľahlejších krajov. Najviac detí sa zúčastnilo na tábore práve
v roku 1999, kedy spoločne v celkovom počte 103 detí spolu s animátormi
putovali do Štiavniku.

Za celé toto krásne obdobie sa v eRku vystriedalo približne 114 animáto-
rov, za ktorých sa odvážime povedať, že táto „práca“ každého svojím
spôsobom odmenila, či už len milým detským úsmevom, objatím a množ-
stvom nových priateľstiev a skúseností. Momentálne sa v počte dvadsiatich
animátorov snažíme stále prinášať a vytvárať deťom pekné chvíle.

Toto milé výročie spolu oslávime v máji, čím Vás všetkých už teraz
srdečne pozývame!

Lesnianski eRkári

eRko v Oravskej Lesnej oslavuje
20. výročie!
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Pomaly sa končí zima, skončili sa Fašiangy
a školský rok sa prehupol do svojej druhej polovi-
ce. Máme za sebou polročné hodnotenie. Okrem
našich výchovno-vzdelávacích výsledkov nazbie-
rala sa pekná kôpka aktivít a súťaží, ktoré sme
úspešne zvládli.

Jeseň sme odštartovali športovo. Prvý stupeň si
zabehol svoj tradičný Beh zdravia. Každý žiačik,
prváčik až štvrtáčik zvládol prebehnúť okolo fut-
balového ihriska. Odmenou bol dobrý pocit, že
sme niečo urobili pre svoje zdravie a sladké jabĺč-
ko (pre víťazov i medaila). Druhý stupeň sa vybral
do prírody na účelové cvičenia.

Škola bola otvorená nielen pre jej stálych oby-
vateľov, ale prvákov navštívili predškoláci a túto
možnosť mali aj všetci rodičia počas Dňa otvore-
ných dverí.

Prváci a piataci boli pasovaní. Prváci sa stali
riadnymi členmi našej veľkej školskej rodiny. Pia-
taci zas postúpili medzi tých „veľkých“.

Žiaci do našej školy dochádzajú z malej, väčšej
i veľkej vzdialenosti. Aby cesta do školy bola vždy
bezpečná, zopakovali a vyskúšali sme si základné
pravidlá bezpečného správania sa na ceste.

Záver jesene patril hodinke aerobicu. Pani uči-
teľka telesnej výchovy z druhého stupňa naučila
žiačikov prvého stupňa, ako môžu cvičiť s hudbou.
Veru sme sa poriadne zapotili.

Začiatok zimy patrí trom stálym akciám na

našej škole. Najskôr k nám zavítal Mikuláš so
svojou družinou. Prvý stupeň si pre neho pripravil
program plný piesní, básní, tancov i krátkych diva-
dielok. Žiaci druhého stupňa mali tvorivé dielne
a Mikuláš videl, aké majú šikovné ručičky. Každý
dostal sladkú odmenu.

V jedno decembrové popoludnie k nám, už
niekoľko rokov, zavítajú zástupcovia stredných
škôl. Chcú žiakom 8. a 9. ročníka a ich rodičom
predstaviť svoje školy a takto pomôcť žiakom pri
rozhodovaní, na akú strednú školu sa prihlásiť.
Tento rok prišli zástupcovia zo 16 stredných škôl
z Námestovského, Dolnokubínskeho, Tvrdošínske-
ho, Ružomberského i Martinského okresu.

Posledný decembrový deň patril vianočným
trhom. Škola sa zmenila na tržnicu a žiaci na preda-
vačov i kupcov. Mohli si nakúpiť výrobky od vý-
myslu sveta. Je vidieť, že máme šikovné deti
i rodičov. Na trhu sa žiaci mohli ponúknuť detským
punčom i sladkými oblátkami, ktoré nám piekla
p. Kureková. Tento rok sa prišli medzi nás pozrieť
i rodičia.

Život v škole

Január a február sa niesli nielen v polročnom,
ale i snehovom duchu. Žiaci 8. a 7. ročníka absol-
vovali lyžiarsky výcvik. Ôsmakov stálo na svahu
40 (32 lyžiarov a 8 snowboardistov), siedmakov
bolo 45 (35 lyžiarov a 10 snowboardistov). Lyžiar-
sky výcvik viedli naše pani učiteľky telesnej vý-
chovy na druhom stupni a učitelia s inštruktor-
ským kurzom.

Okrem lyžiarskeho výcviku sme sa chodili kor-
čuľovať, sánkovať a bobovať, trénovali sme turisti-
ku v zasneženej krajine a stavali zo snehu figúry.

K februáru tradične patrí aj Zápis do prvého
ročníka. Na zápis spolu s rodičmi prišlo 57 pred-
školákov. Kým rodičia konzultovali s vedením ško-
ly, so školskou špeciálnou pedagogičkou a pani
psychologičkou Smolárovou, deti sa vybrali do
rozprávkového sveta. Na chodbe na nich čakali
kamaráti z rozprávky – siedmi trpaslíci. Hľadali
pomoc v našom svete, pretože zlá čarodejnica pred-
sa len otrávila Snehulienku a princ sa záhadne
stratil. Aby sa podarilo Snehulienku oživiť, deti
museli splniť sedem „ťažkých“ úloh: spočítať bod-
ky na hodenej kocke, pomenovať farby a geomet-
rické tvary, vedieť sa vhodne obliecť do zimného
počasia, zaviazať šnúrky na topánkach, pomenovať
domáce zvieratká, uhádnuť rozprávku na obrázku
a zdolať prekážkovú dráhu. Na ceste za úlohami
deťom robili sprievodkyne krásne víly. Deti boli

šikovné a tak úspešne Snehulienku vyslobodili
(aj bez pomoci princa). Za odmenu dostali pamät-
ný list a malý darček. Keď s rodičmi odchádzali
domov, sľúbili, že v septembri k nám prídu už ako
žiaci. Touto cestou sa chcem poďakovať dievčatám
z 9. ročníka, ktoré pomáhali pani učiteľkám
z 1. ročníka pri realizácii programu.

A na záver Fašiangov sme si stihli zatancovať
a zabaviť sa na maškarnom plese. Masiek bolo
tento rok trošku menej (spôsobili nám to choroby),
ale boli krásne a originálne. Tie najlepšie boli od-
menené darčekom a každá maska dostala aj sladkú
maškrtu. O hudbu sa starali chlapci z 8. B.

Skôr, než sa rozlúčim, ešte je tu zoznam
úspešných žiakov v školských súťažiach:

ANGLICKÝ JAZYK
Jazyková súťaž ABC variant A (okresné kolo):

Adela Brňáková (8. B) – 3. miesto
Olympiáda v anglickom jazyku (okresné

kolo): Patrik Krivulčík (6. B) – 4. miesto; Zuzana
Kulichová (9. A) – úspešný riešiteľ

NEMECKÝ JAZYK
Olympiáda v nemeckom jazyku (okresné

kolo): Patrik Krivulčík (6. B) – 1. miesto; 1. miesto
v krajskom kole, postupuje na celoslovenské kolo

TELESNÁ VÝCHOVA
Bedminton (majstrovstvá okresu): Matej Mi-

ček (8. B) a Martin Briš (9. A) – 2. miesto
Šach (okresné kolo): Samuel Kojda (9. B) –

1. miesto, postupuje do krajského kola; Adrián
Ladňák (9. B); Erik Ladňák (9. B) a Štefan Blaho-
vec (7. A) – úspešní riešitelia

Halové majstrovstvá SR – Mladí hasiči
Chlapci: Ján Škamor (9. B); Filip Podstavek

(9. A); Dávid Kolenčík (9. A); Michal Murín
(9. A); Tomáš Dulovec (9. B); Lukáš Kolenčík
(8. B)

Dievčatá: Miroslava Kolenčíková (8. B); Lucia
Mikulová (8. B); Monika Kojdová (9. A); Kristína
Viatrová (8. A); Martina Pojezdalová (8. A); Hele-
na Viatrová (9. B)

Stolný tenis (okresné kolo): družstvo chlapcov
– Martin Briš (9. A); Tomáš Brisuda (5. B); Dušan
Kolenčík (6. B); Lukáš Rabčan (6. A) – 3. miesto

HUDOBNÁ VÝCHOVA
Spevácko-tanečná súťaž Talentárium 2014:

Erika Mäsiarová (4. B ) – 2. miesto
SLOVENSKÝ JAZYK

Olympiáda SJ (okresné kolo): Monika Kojdo-
vá (9. A) – úspešná riešiteľka

Európa v škole – literárna súťaž (okresné
kolo): Júlia Novosadová (5. A) – 1. miesto

MATEMATIKA
Matematická olympiáda (okresné kolo): Bra-

nislav Krivulčík (5. B) – 2. miesto; Jozef Srogoň
(9. A) – 2. miesto

GEOGRAFIA
Geografická olympiáda (okresné kolo): Bra-

nislav Krivulčík (5. B) – 3. miesto; Matúš Motyčák
(8. B) – úspešný riešiteľ; Ján Škamor (9. B) –
úspešný riešiteľ

BIOLÓGIA
Biologická olympiáda – kat. C (okresné kolo):

Adela Brňáková (7. A) – 3. miesto
Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom

srdečne blahoželáme, za úspešnú reprezentáciu
školy ďakujeme a v ďalších postupových kolách im
držíme palce. Za ich úspechom stojí množstvo
práce zo strany učiteľa aj žiaka.

Zuzana Brňáková

Počet žiakov ZŠ v Oravskej Lesnej

Šk.rok 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Predp.15/16

počet 478 479 472 463 461 460 469 463 447 451
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AFRIKA – Juhoafrická republika očami Lesňana

Hoci sa hovorí „Všade dobre, doma najlep-
šie“, vždy stojí za to, sa vydať na nejakú cestu –
tam, kde je dobre  . Na jednu z takýchto ciest sa
vydal aj náš spoluobčan pán Ladislav Vengrín.
Vzdialenosť, ktorá ho od Lesnej delila, bola
ponad 11100 km, ktorej samotná cesta trvala
18,50 hodín.

Na pocity z iného kontinentu, na spôsob živo-
ta v jednej z jeho krajín, na zvyky, životnú úroveň
a na to aké pozitívne alebo menej pozitívne zážit-
ky si odtiaľ priviezol, sme sa za vás opýtali priamo
pána Vengrína.

1. Čo vás vôbec viedlo navštíviť Afriku? Bola
za tým aj určitá zvedavosť?
Do Afriky som sa dostal trochu nechtiac. Po-

zval ma obchodný partner z Bratislavy spolu ešte
s 5 priateľmi. Tak sme sa vybrali dvaja Oravci
a štyria Bratislavčania na dlhú cestu. Nechcel som
byť horší ako oni. Bolo by mi neskôr ľúto, že oni
boli a ja nie . Cestovanie mi nerobí nič – rád
cestujem po suchu aj po vode. Len ten vzduch – to
bol problém, nakoľko som dovtedy ešte v živote
neletel v lietadlom. No raz to musí prísť. Z výšky
som pozeral dole a povedal som si, prečo som to už
dávno nevyskúšal. Z Londýna do Johanessburgu
sme museli absolvovať až 5 kontrol, kým sme sa
dostali do lietadla. Po jedenástich hodinách letu,
ktorý bol ako nekonečný príbeh sme pristáli
s 350 pasažiermi na palube v Johanesburgu. Cesta
lietadlom pokračovala ďalej po štyroch hodinách
čakania na let sme vzlietli do Port Elizabet. Samot-
ný let trval 1,40 hod.

Po pristáti na letisku nás privítali ozbrojení
vojaci so psami. Každý z nás mal v batožine
1 l slivovice. Jednému z nás pes pach slivovice
zacítil, načo vojaci reagovali dôkladnou prehliad-
kou batožiny. Fľašu ovoňali a nechali tak – nebola
to ich vôňa whisky . Mňa to rozosmialo a zrejme
preto ma dvaja vojaci odviedli a zatvorili do miest-
nosti. Úsmev z tváre sa mi stratil – bol som vyľaka-

ný. Nemal som ani tušenia, čo chcú,
nakoniec mi zobrali stery na drogy.
Vyšiel som z miestnosti a vtom prišli
ku mne tí istí dvaja vojaci s mojím
pasom v ruke. Jeden z nich mi ho
podal a povedal:„Ladislav – vitaj
v Afrike“.

2. Máte nejaké kuriózne zážitky
z tejto vašej cesty?

Port Elizabeth vyniká tým, že je
tu vysoká kriminalita. Cez deň sa dá
normálne prechádzať po meste, no
akonáhle sa zotmie – radšej treba
zaliezť ako krt. Osobne som bol na
pobreží kupovať nejaké drevene soš-
ky – tie vyrezávajú ručne, veľmi pek-
ná práca. Keďže to bolo v marci
(vtedy tam konči leto), ako biele tva-
re – neopálene, sme svietili už z diaľ-
ky. Bolo každému jasné, že nie sme
domorodci. Tu sa objavila banda
siedmich mladíkov, ktorí si s nami
chceli merať sily. Len tak-tak sme sa
ich zbavili. V tom okamihu som stra-
til chuť nakupovať. Nastúpi-
li sme do transportéra a ča-
kala nás 1,5 hod. cesta na

farmu – Ibamba z rozlohou 15000 ha. Ces-
tou sme obzerali vystavané, veľmi pekné
mesto – cesty, budovy, domy, fabriky – sko-
ro ako na Slovensku, až na cenu pohon-
ných hmôt – tie sú za 1/3 z našich cien. Pri
tankovaní, netreba ani vystupovať z auto,
černosi natankujú, umyjú okná, zrkadlá,
prinesú terminál na kreditnú kartu – cel-
kom pohodlné. Mimo mesta sa už začala
prejavovať aj chudoba. Luxusné autá sa
vytrácali a začali sa ukazovať Golf-y. Wolk-
swagen tam údajne dodal staré linky na
auta, ktoré dodnes vyrábajú ešte dvojkovej
a trojklovej rady Golfov. Tých je tam toľko,
ako kedysi u nás trabantov.

3. JAR je známa aj bohatými ložiskami
zlata, dá sa tam ísť aj do nejakej zla-
tej bane a povedzme trošku si toho
zlata nakopať? 
Možno sa dá nakopať zlata dosť, ale

doporučujem si pre istotu doma nakopať
v záhrade zemiakov – to je istejšie 

4. Ako ste vnímali tamojšiu životnú úro-
veň? Sú tam cítiť ešte pozostatky ko-
lonializmu?
Je mi ťažko posúdiť za 12 dní pobytu

životnú úroveň. Povedal by som k tomu asi
toľko: „Kto pracuje ten má.“– to isté platí
aj tam. Bieli alebo čierni žijú v luxusných bytoch
alebo domoch. Všade sú vysoké ploty, na ktorých je
naťahaný ostnatý drôt alebo črepiny skla. Černosi
postupne vytláčajú bielych preč, možno preto sa
tam predáva pod cenu pôda a budovy.

5. Našiel by sa aj nejaký príjemný zážitok?
Zážitok – mám veľký. Boli sme v Indickom oce-

áne na 6 m dlhej lodi chytať ryby na udicu. Za
1 hod som sám chytil približne 70 ks rýb, čo pova-
žujem za úspech.

Štyria spolu sme ich nachytali okolo 200 ks.
Potom sme ich narezávali a hádzali naspäť do
oceánu, aby sme prilákali žraloky. Po chvíli sa
okolo loďky preháňali bielo sivé žraloky. A vtedy
som myslel, že je to náš koniec.

V tom nám majitelia lode Skota American dali
do rúk pevne dva prúty s veľkým navijakom. Ako
návnadu použili tri kusy rýb. Behom 15 min. bol na
veľkom háku žralok. Skoro 1 hod som s ním zápasil
– kým som ho vysilil a dotiahol ku lodi. Bola to fakt
drina. Žraloky sú chránené, musia sa pustiť naspäť
do oceánu. Mali sme šťastie, všetci šiesti sme ulo-
vili po jednom žralokovi, urobili sme si nejaké
fotografie a rozlúčili sa s nimi…

6. A čo pobyt a strava ?
Ubytovaní sme boli v stane vo voľnej prírode

a tiež na priváte na farme.
Prvé noci, boli noci spánku s puškou – nič moc.

Rušila nás divá zver.
Cez deň vystupovala teplota na 39 stupňov

a noci 10 – 15 stupňov. Takéto sú tam teplotné
výkyvy. Je tam veľmi sucho. Voda v jazierkach je
vďaka vrtom a čerpadlám na solárny pohon.
V niekoľkokilometrových oborách farmári chovajú

divú zver (antilopy, slony, žirafy, levy, atď.) Majite-
lia fariem, aby fungovali, predávajú mäso zvierat,
ktoré sa získava prostredníctvom lovu – poľovačky,
do ktorej som sa aj ja zapojil – a to úspešne
(vlastním 6 ks trofejí).

7. Stalo by za to, ešte raz sa pozrieť do Afriky?
Môj názor: „nie“– stačilo raz ,čo som chcel

vidieť, som videl. Sú aj príjemnejšie miesta, kde
stráviť dovolenku.
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Plesovú sezónu v Oravskej Lesnej otvorill ples priaznivcov športu, ktorý sa tradične koná v prvý víkend v novom roku. Aj tento rok sa tešil hojnej účasti hostí.
Dňa 31. januára sa uskutočnil aj ples obce, ktorý organizovala kultúrno-sociálna komisia. Vo februári si prišli na svoje tiež milovníci folklóru, ktorí si popri
zábave mohli naživo vychutnať tradíciu ľudových piesní, tancov a zvykov. Nechýbal tiež – dnes už možno rarita – „teplákový bál“ ako aj ples firemný –
elektronickej firmy CRT, ktoré sa uskutočnili v hoteli Tyrapol. Fašiangy zakončil už tradičný fašiangový ples seniorov, ktorý sa koná v netradičný deň –
pondelok.

Aj v Lesnej sa plesalo 

Ples CRT electronic

Ples športovcov

Ples milovníkov folklóru

Ples milovníkov folklóru

Ples obce
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Prišli medzi nás...

September: Matej Srogoň
Teodor Majdiš
Tomáš Kvak
Júlia Floreková

Október: Lukáš Holubčík
Michaela Dreveňáková

November: Sofia Chudobová
Nina Tisoňová
Michal Pojezdala
Adam Murín
Lenka
Kojdová

December: Michal
Michale
Mária
Podstavková
Michal Viater
Adam Tisoň
Denisa Laššáková
Nikola Zlatošová

Január 2015: Patrik Vrábeľ
Richard Katrenčík
Laura Holienčinová
Adam Kojda
Hana Kvaková

Február 2015: Ľuboš Vrbinčík
Anna Kolenčíková
Júlia Chudobová
Karolína Podstavková
Adam Škamor
Michal Fedor
Anna Brachňáková

Naša matrika zaevidovala k 1. 1. 2015 3316
obyvateľov, ktorí sú natrvalo prihlásení v našej
obci. Z toho 1670 žien a 1646 mužov. Ale ako
vieme, stále pribúdajú noví maličkí spoluobčania,
z ktorých sa tešia hlavne rodičia, starí rodičia,
rodina, či veľa z nás. Tiež však sú aj smutnejšie
dni v našom živote, keď nás opúšťajú naši blízki,
či známi.

 Z obecnej matriky

Od nás odišli...

Október Milan Murín 73 r.
Justína Murínová 82 r.
Štefan Murín 89 r.

November Anton Katrenčík 50 r.
Karolína Fajčáková 97 r.
Jozef Srogoň 61 r.
Kristína Chromková 90 r.

December Cecília Krivulčíková 80 r.

Január 2015 Mária Špitálová 92 r.
Marián Dendis 57 r.
Anton Habľák 86 r.

Február 2015Justína Dulovcová 87 r.
Lucia Holubčíková 91 r.
Terézia Murínová 84 r.

Jubileum oslávili...

September

85 rokov – Karolína Murínová

70 rokov – Jozef Habľák

Október

80 rokov – Cecília Krivulčíková

75 rokov – Justína Fajčáková,
Juraj Briš

70 rokov – Jozefa Murínová

November

90 rokov – Kristína Chromková

85 rokov – Anna Dulovcová
Anton Holubčík

80 rokov – Angela Dulovcová

75 rokov – Kristína Strempeková
Anton Briš

December

85 rokov – Milan Kvak

75 rokov – Justín Vrábeľ
Mária Chudobová

Január 2015

85 rokov – MilanKolenčík

80 rokov – Agneša Kolenčíková

75 rokov – Emília
Beloritová
Jozefa
Brisudová

70 rokov – Oľga
Tereštíková
Milan
Kurek

Február 2015

80 rokov – Oľga Brisudová

75 rokov – Jozefa Kolenčíková

70 rokov – Jozef Lašák

Najstarší občania Oravskej Lesnej

Emília Murínová 96 r.
Antónia Opartyová 94 r.
Anton Dendis 93 r.

V roku 2014 sa narodilo 46 detí

Dievčatá 17
Chlapci 29

V roku 2014 zomrelo 24 občanov

Ženy 14
Muži 10

V roku 2014 bolo uzavretých 16 sobášov

V roku 2014 boli 2 rozvody.

Agneša Laššáková
Matrikárka

Fašiangový ples seniorov Teplákový bál
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Naši športovci ani v tejto časti roka nezaháľajú. I keď pingpongistom
a hokejistom sa už sezóna 2014/2015 pomaly končí, futbalisti začali s prípra-
vou na jarnú časť sezóny. Tá opäť začne pod vedením „staro-nového“ trénera –
Jána Tisoňa. Hokejový tím Oravskej Lesnej je dve kolá pred koncom
sezóny na druhom mieste a čaká ho zaslúžená PLAY OFF. Pravdepodobne
sa okrem iného v posledných bojoch stretne s hráčmi Slanice a Dolného
Kubína. Držme preto našim chlapcom palce a príďme ich i aktívne podporiť.
Aj sezóna OHLI je na konci. Naši „veteráni“ v nej po jednej výhre a jednej
remíze obsadili posledné – 8. miesto. Bodaj by im ich športový duch vydržal aj
do ďalšej sezóny. Pingpongový „A“ tím háji štyri kolá pred koncom sezóny
stredné priečky tabuľky. Nováčik 2. ligy si môže po odohranej sezóne gratulo-
vať. Splniť cieľ – odolať tlaku druholigovej úrovne sa mu úspešne podarilo.
„B“ tímu ako lídrovi tabuľky naopak „hrozí“ postup do 4. ligy. Verme, že si
tento status pár zápasov pred koncom sezóny nepokazia. „C“ tím obhájil svoje
miesto v šiestej lige a posledný „D“ tím bojuje o záchranu v lige siedmej. Snáď
v tejto skupine začnú aj ďalšiu sezónu.

Veronika Kvaková

Hotel Tyrapol vás pozýva do svojho wellness centra, kde sa môžete
zregenerovať a odreagovať sa od každodenných starostí a povinností. Okrem
samotného bazéna 15 m x 5 m s masážnym chrličom vody, môžete využiť
vírivku, suchú aj parnú saunu, ochladzovací bazén či fínske vedro ako aj
fitness a masérske služby.

Otváracie hodiny sú: do 20.3. UT – NE od 15.00 do 20.00 hod
od 21.3. ST – SO od 16.00 do 21.00 hod.

Bližšie informácie nájdete na www.tyrapol.sk

Zacvičiť si, či už pre líniu, kondičku, zdravie či zábavu, môžete prísť do
kultúrneho domu každý pondelok a stredu od 19.00 do 20.00 hod. Cvičením
do rytmu hudby sprevádza p. Katarína Katrenčíková

Zašportujme si 

Príďte si zaplávať a zrelaxovať sa

AEROBIK alebo cvičme v rytme

A zdá sa Vám, že platíte veľa za tonery do Vašich tlačiarní?
Nové, alternatívne tonery za teraz ešte lepšie ceny

V predajni AB toner, Hviezdoslavova 14/7, Námestovo
(vchod vedľa Jednota potraviny)

Kontakt: abtoner.brisova@gmail.com
0917507553, 0915366371

Oravské múzeum, expozícia Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej
má voľné pracovné miesta na pozíciu technického pracovníka – rušňovo-
diča na dlhodobý pracovný pomer. Podmienkami sú technická zručnosť,
komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, zodpovednosť.

Info: 0905 500 646, alebo olz@oravskemuzeum.sk.
Nástup do práce je možný ihneď.

Ponuka práce

Oravská Lesná

Na zákrute smerom na Čadcu

  Máte tlačiareň


