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Nedeľa 10. mája 2015 sa stala „veľkým dňom“ pre 57 tretiakov
z našej farnosti.

Do svojich sŕdc prvýkrát prijali Pána Ježiša Krista, pod spôsobom chleba
a vína – Eucharistie. Bola to veľmi dôležitá chvíľa celého nášho cirkevného
spoločenstva. Chvíľa, ktorá urobila z tejto nedele pre každého tretiaka výni-
močný deň s nezabudnuteľnou atmosférou. Deti pred prijatím Najsvätejšej
Eucharistie zodpovedne pristúpili k svojej prvej svätej spovedi, aby aj
takýmto prejavom ukázali Ježišovi, že sa na neho tešia a že mu pripravili
miesto v ich srdci. Prvé sväté prijímanie, bolo zavŕšením prípravy detí pod
vedením pána farára Petra Dobroviča. K slávnostnému priebehu prispeli
katechétky, nacvičovateľky spevu a organistka, ktoré deti viedli a pripravo-
vali aj po organizačnej stránke.

Prvé Sväté prijímanie

Deti sa aktívne zapojili do slávenia svätej omše spevom, prosbami
i poďakovaniami.

K príjemnej atmosfére prispela i harmonická výzdoba kostola.
Našim prvoprijímajúcim deťom prajeme, aby si tento okamih, túto chvíľu

hlboko zapísali do svojich srdiečok, aby na ňu nikdy nezabudli a s radosťou
pristupovali pri každej svätej omši k svätému prijímaniu. Aby v slovách:
„My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom,“ ktoré ich vítali pri vstupe do
kostola, bola vyjadrená ich túžba nasledovať Pána Ježiša v každodennom
živote.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej slávnosti.

Miroslava Kvaková, Eva Olbertová

Aj tohoročný 6. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu sa
niesol v dobrej atmosfére nádherných vystúpení mladých umelcov, ktorí nám
takto odovzdávajú kultúrne dedičstvo našich predkov. Je to úžasné, keď si
dokážeme udržať našu originálnu kultúru, naše zvyky, naše tradície, ktoré
navonok tvoria obraz nášho národa. Je to niečo, čo sa nedá kúpiť. V dňoch
13. a 14. júna sme mali možnosť sa započúvať do tradičnej ľudovej hudby
sprevádzanej rôznorodou choreografiou v podaní tej najmladšej generácie.

Detský festival už po 6-ty krát

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pravidelne podieľajú na organizo-
vaní tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí ho prišli podporiť ako
diváci.

Jozef Rošťák
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia OZ
zo dňa 27.02.2015

OZ volí
za hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná

Mgr. Jaroslava Mateáša s rozsahom úväzku vo
výške 1/3 a nástupom do funkcie od 3. 3. 2015

OZ vyhovuje
1. protestu prokurátora č. Pd 123/12- 6

a  ruší uznesenie OZ číslo 91/2012
2. protestu prokurátora č. Pd 148/-12-10

a ruší uznesenie OZ číslo 88/2012

OZ schvaľuje
členov do Školskej rady pri ZŠ s MŠ Oravská

Lesná pp. Rudolfa Brisudu, Mgr. Emíliu Chvojko-
vú, Annu Opartyovú a Ing. Augustína Viatra

OZ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. CKN 13186/4 o výme-

re 316 m2, ktorý je vedený na LV č. 905 obce
Oravská Lesná, pp. Ivete a Petrovi Brňákovi, by-
tom Oravská Lesná č. d. 60 a určuje kúpnu cenu
1 €/ za m2

OZ schvaľuje
dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o určení výšky

dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení
so sídlom na území obce Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy

za školský rok 2013/14

OZ neschvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky Ing. Viere

Mazúrovej za rok 2014 vo výške 25 dní

OZ ruší
komisiu kultúrnu a sociálnu

OZ odvoláva
predsedkyňu komisie kultúrnej a sociálnej Mgr.

Emíliu Chvojkovu a jej členov: pp. Martina Pod-
stavka, Annu Opartyovú, Jozefínu Smolejovú. Ce-
cíliu Kianičkovú, Boženu Podstavkovú.

OZ zriaďuje
1. komisiu kultúry a športu
2. komisiu sociálnu

OZ volí
predsedov a členov komisie
1. komisia kultúry a športu: Mgr. Emília Chvoj-

ková, predsedkyňa,
členovia: pp. Cecíliu Kianičkovú, Jozefínu
Smolejovú, Helenu Ignaťákovú, Martina Pod-
stavka a Jaroslava Brňáka

 2. komisia sociálna: p. Jozef Brňák, predseda ko-
misie
člen: pp. Anna Opartyová, Božena Podstavko-
vá

OZ schvaľuje
1. starostovi obce mesačný príspevok na preplá-

canie paušálu za telefón v sume 70 €

2. Turistickému oddielu Paráč Oravská Lesná fi-
nančný príspevok vo výške 500  € a bezplatné
poskytnutie kultúrneho domu a kuchyne v kul-
túrnom dome

Uznesenia OZ
Zo dňa 15.05.2015

OZ poveruje
vedenie obce rokovaním so spoločnosťou Dre-

vodom Orava a Poľnohospodárskym družstvom
o možnostiach alternatívnej zámeny pozemku parc.
č. 7998/2 a 7998/3 za iný kvalitatívne porovnateľ-
ný pozemok

OZ schvaľuje
zmenu resp. doplnenie územného plánu

v m. č. obce Tanečník v areáli lyžiarskeho stredis-
ka a to konkrétne parc. č. 10/20 a pozemkov, ktoré
sa nachádzajú v areáloch medzi nástupnou stani-
cou lanovky a penziónom Kohútik s charakterom
výstavby ako rekreačná oblasť

OZ prerokuje
zámer urbanistickej štúdie a zámeru chatovej

výstavby Ľubomíra Kvaka, bytom Oravská Lesná
č. 302 a to na rokovaní obecného zastupiteľstva po
nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým sa schváli
zmena ÚP v m. č. Tanečník

OZ berie na vedomie
závery vypracovaného auditu verejného osvet-

lenia obce Oravská Lesná realizované v rámci pro-
jektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce
Oravská Lesná“

OZ schvaľuje
 1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia

2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekon-
štrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Les-
ná“, ktorý je realizovaný Obcou Oravská Les-
ná

 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci

 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spo-
lufinancovanie realizovaného projektu vo výš-
ke rozdielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci

 4. využitie auditu verejného osvetlenia ako pod-
kladu k žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekon-
štrukcia verejného osvetlenia obce Oravská
Lesná“, ktorý je realizovaný obcou Oravská
Lesná.

OZ berie na vedomie
1. správu o plnení uznesenia OZ
2. správu o výsledkoch kontroly používania slu-

žobného motorového vozidla VW PASSAT
ev. č. NO-111AZ s navrhnutými opatreniami

OZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Oravská Lesná na I. polrok 2015

OZruší
uznesenie OZ č. 53/2011 zo dňa 16. 12. 2011,

týkajúce sa vyplácania odmeny kontrolórovi obce
s účinnosťou od 1. 6. 2015

OZ schvaľuje
zámer rozšírenia, ozvučenia sály a osvetlenia

javiska v kultúrnom dome

OZ žiada
starostu obce, ako štatutárneho zástupcu zria-

ďovateľa ZŠ s MŠ, o riešenie havarijného stavu
strechy telocvične formou dotácie z MŠ SR

OZ schvaľuje
podanie návrhu na zasadnutie komisie ROEP,

v ktorom navrhne nadobudnutie vlastníckeho prá-
va k pozemkom parc. č. 7768/8, 7765/9, 7765/10
a 7765/11 pod ZŠ a v okolí formou vydržania

OZ schvaľuje
komisiu na preskúmanie petície občanov „Za

odstránenie hracích automatov v obci“ v zložení:
pp. Jozef Rošťák, Jozef Brňák a Laššáková Agneša

OZ schvaľuje
za členov sociálnej komisie p. Laššákovú

Agnešu a p. Annu Pacoňovú s účinnosťou od
22. 5. 2015

OZ schvaľuje
zámer rozšírenia parkovacích miest pri zdra-

votnom stredisku v obci podľa prílohy

OZ berie na vedomie
správu komisie pre prešetrovanie sťažnosti a na

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie ve-
rejných funkcionárov

OZ berie na vedomie
pripomienky predsedu komisie sociálnej k VZN

č. 6/2008

OZ ruší
uznesenie OZ č. 8/2011 bod C/13 zo dňa

31. 1. 2011

OZ schvaľuje
1. bezplatný prenájom miestnosti na II. poschodí

v KD č. dv. 22 a to pre nájomcu TJ Oravská
Lesná zastúpená prezidentom TJ Ing. Marti-
nom Murínom, oddielu kulturistov zastúpených
p. Martinom Podstavkom na dobu neurčitú

2. dodatok nájomnej zmluvy v osobe nájomcu
v priestoroch, kde je v súčasnosti prevádzka
„Mäsna a údeniny“ p. Martinom Srogoňom

3. zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Orav-
ská Lesná a všetkými podielovými spoluvlast-
níkmi, ktorí vlastnia spoluvlastnícke podiely
na pozemkoch parcely parc. č. 14200/77, po
ktorých sa plánuje podľa priloženého geomet-
rického plánu rozšíriť existujúca účelová ko-
munikácia.

4. vypracovanie odpovede na žiadosť p. Filipczy-
ka o nájomnú zmluvu na pozemky parc.
č. 6791/2 a 6791/3

5. stravné lístky pre starostu obce s účinnosťou od
nástupu do funkcie starostu obce

6. zmenu uznesenia č. 30/2015 zo dňa 27. 2. 2015
nasledovne: slovo „70 €“ sa vypúšťa a nahrá-
dza sa novým slovom „100 € brutto s účinnos-
ťou od nástupu do funkcie starostu obce“
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Možno už pred niekoľkými rokmi, keď poslanci OZ schválili projekt
cyklotrasy, sa vášnivejší cyklisti tešili na novú možnosť využitia svojich
bicyklov. No možno boli aj takí, čo si povedali „načo?“. Prínos pre obec sa
dá hodnotiť až dnes, keď vidíme, že využitie cyklotrasy je naozaj veľké.
Obec do tohto projektu išla za vedenia predchádzajúcej pani starostky
Ing. Viery Mazúrovej, v spolupráci s českou obcou Huslenky na Valašsku
v rámci cezhraničnej spolupráce. Celá trasa má v súčasnosti dĺžku
2,6 km. Celkové oprávnené výdavky projektu boli 435 493,85,-EUR,
pričom výška príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je
370 169,76,-EUR, zo štátneho rozpočtu 38 158,94,-EUR.

Z dôvodu doriešenia vzniknutého sporu ohľadom vlastníckych
vzťahov sa ešte stále čaká na peňažné prostriedky z EF vo výške cca
165 000 EUR.

Ako vidno potenciál využitia cyklotrasy je naozaj veľký, o čom sa
môžete sami presvedčiť ktorýkoľvek deň v týždni. Na svoje si prídu nie len
bicyklisti, ale aj korčuliari. Nehovoriac o vyžití aj v zimnom období, keď aj
toto bola ideálna trasa pre bežkárov.

V súčasnosti sú z prostriedkov EÚ otvorené možnosti na ďalšie možné
rozšírenie cyklotrás, možno by bolo treba zvážiť aj pokračovanie tej našej.

Jozef Rošťák

Cyklotrasa sa využíva dennodenne

Lesnú navštívil čínsky veľvyslanec

O urbariáte v našej obci
V roku 1886 dalo Uhorsko obci Erdútka právo na založenie urbárskeho

spoločenstva a darovalo spoločenstvu les o rozlohe 178 jutár a 600 siah, na
ktorej spoločne hospodárili občania vtedajšej Erdútky. V roku 1961 rozhodnu-
tím ONV Námestovo boli lesné pozemky urbariátu odobrané a prevedené na
Štátne lesy Žilina – závod Zákamenné.

Znovunadobudnutie vlastníctva k týmto pozemkom sa podarilo až v roku
1991, po zdĺhavých vybavovaniach zanietených občanov obce.

Až 2. 12. 1991 bolo zaregistrované Združenie bývalých urbarialistov obce
Oravská Lesná. Na jeho čele vtedy stál p. Anton Chromek.

Združenie takto fungovalo až do 30. 6. 2014, kedy na základe zákona
č. 97/2013 muselo prejsť zo spoločenstva bez právnej subjektivity na spolo-
čenstvo s právnou subjektivitou. Novú registráciu sa podarilo ukončiť a spolo-
čenstvo zaregistrovať až k 1. 4. 2015.

Nový názov je Urbariát pozemkové spoločenstvo Oravská Lesná. Predse-
dom spoločenstva je v súčasnosti p. Jozef Brňák.

Spoločenstvo obhospodaruje cca 103 ha lesa.
Všetky informácie o spoločenstve si občania môžu prečítať na stránke:

urbar-oravska-lesna.webnode.sk alebo môžu volať na tel. číslo: 0915 832 395

Jozef Brňák

Výlet prvoprímajúcich detí
do Levoče

V nedeľu 14. júna 2015 sa tri autobusy prvoprijímajúcich detí spolu
s rodinami a správcom farnosti Petrom Dobrovičom vybrali na púť do
Levoče a Spišského Podhradia. Prvou zástavkou pútnikov bol Chrám
sv. Jakuba v Levoči, ktorý patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Sloven-
sku a zdobí ho najvyšší gotický oltár na svete, vyrezávaný majstrom Pavlom
z Levoče. Po prehliadke sme sa vyviezli na jedno z najstarších pútnických
miest na Slovensku, na Mariánsku horu k Bazilike Navštívenia Panny
Márie, kde sme sa spoločne slávili sv. omšu. Po krátkom oddychu na
Mariánskej hore sme sa presunuli na Spišskú Kapitulu. Privítal nás, poroz-
prával sa s nami a udelil požehnanie aj o. biskup Mons. Štefan Sečka.
Prehliadkou Katedrály sv. Martina z Tours a biskupského paláca nás sprevá-
dzal náš rodák, nový vicerektor kňazského seminára, vdp. Jozef Holubčík.
Na záver dňa sme sa všetci presunuli do jedálne kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka, kde nás milo prekvapila pripravená večera. Posil-
není, už aj unavení, ale plní zážitkov sme sa vo večerných hodinách všetci
zdraví vrátili domov. Touto cestou chceme poďakovať a vysloviť úprimné
„Pán Boh zaplať!“ správcovi našej farnosti Petrovi Dobrovičovi, ktorý celú
akciu zorganizoval. Vyprosujeme Vám hojnosť Božieho požehnania.

Katarína Kojdová

Oravu si začiatkom marca uctil návštevou
veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky
J.E. Weifang Pan spolu s manželkou. Ich ces-
ta Oravou viedla okrem iného do skanzenu
v Zuberci, na Oravský hrad, tiež na Gymná-
zium A. Bernoláka v Námestove, či do dreve-
ného kostolíka v Tvrdošíne. Do našej obce
zavítal na lesnú úvraťovú železničku na Ta-
nečníku. Na Orave sa mu veľmi páčilo, hovo-
ril o ústretovosti ľudí a o krásnej prírode.
O všetko sa dôsledne zaujímal a vyzdvihol
veľký potenciál Oravy v oblasti cestovného
ruchu, ale aj o možnosti bližšej spolupráce
v iných oblastiach, ako napríklad výmenné
pobyty študentov či užšiu spoluprácu v prie-
myselnom odvetví. Na Oravu pricestoval na
pozvanie poslanca VÚC pána Igora Janckulí-
ka, ktorý sa aj takouto cestou snaží urobiť
niečo viac pre Oravu – pre nás Oravcov.

Jozef Rošťák



strana: 4

V sobotu 13. júna sa v Or. Lesnej
konala regionálna súťaž mladých ha-
sičov – „Plameň“.

Súťaže sa zúčastnilo až 34 druž-
stiev, z toho 23 družstiev chlapcov
a 11 družstiev dievčat. Z pomedzi
všetkých sa na dvoch prvých
miestach umiestnili práve naše druž-
stvá. Na týchto vynikajúcich výsled-
koch majú zásluhu Štefan Murín
a Rudolf Brisuda, ktorí vedú mla-
dých hasičov už od útleho veku.
Chlapci Or. Lesná B sa síce umiest-
nili na 11. mieste, ale ako najmladší
účastníci získali pohár starostu obce.

Chlapci: 1. Oravská Lesná A
2. Beňadovo
3. Trstená

Dievčatá: 1. Oravská Lesná
2. Vasiľov
3. Námestovo

Rudolf Brisuda

Mladí hasiči opäť bodovali

V utorok 2. júna do našej obce zavítali členovia združenia Parasport24.
Pelotón s hendikepovanými športovcami absolvoval 8. ročník prejazdu
cez Slovensko, ktorý sa začal 1. 6. v Trenčianskych Tepliciach. Po
zástavkách v Púchove, Žiline, a Starej Bystrici sa zastavil tento pelotón
2. 6. v poobedňajších hodinách aj v Oravskej Lesnej. V centre obce
účastníkov privítala pomerne veľká skupina našich občanov spolu so
starostom obce. Po oficiálnom privítaní nasledovalo krátke kultúrne vy-
stúpenie žiakov ZŠ a FS Fľajšovan, s ktorým si zaspieval aj Martin
Harich. Členovia združenia Parasport24 sprevádzaní známymi osobnos-
ťami Slovenska sami obdarovali naše dve rodiny kúpeľným pobytom. Od
nás odchádzali ráno 3. 6., kde sa s nimi rozlúčili žiaci ZŠ. Všetci občania,
ktorí sa zúčastnili pri vítaní týchto paracyklistov, sa mohli presvedčiť, že
títo ľudia sa aj napriek svojim životným osudom nevzdávajú, ba naopak
snažia sa žiť plnohodnotné životy – hoci jazdou na bicykli.

Jozef Rošťák

Hendikep nie je prekážkou alebo Cez Slovensko na bicykli
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Čo je to vlastne zdravie? Oficiálna definícia Svetovej zdravotníckej organizácie znie: „Zdravie je stav kompletnej fyzickej, duševnej
a sociálnej pohody a nielen stav neprítomnosti choroby a slabosti.” Zdravie sme dostali ako dar a mali by sme sa o neho starať.
Predchádzať prítomnosti rôznych ochorení sa dá aj preventívnymi vyšetreniami. Na reálny stav zdravia dnešného človeka a na to, ako
by mohol aj sám prispieť k jeho ochrane, sme sa opýtali lekárky pre dospelých pani MUDr. Gabriely Jatyelovej.

Prevencia — pol zdravia

Pani doktorku zrejme nemusíme nikomu pred-
stavovať, všetci ju poznáme predovšetkým ako dob-
rého človeka, ktorý svoju prácu berie ako povola-
nie. Pochádza z Rabče, po vyštudovaní lekárskej
fakulty v Martine pracovala v NsP Dolný Kubín
a v Oravskej Lesnej pôsobí ako praktická lekárka
už od roku 2005.

1.) Pamätáte si ešte na príchod do našej obce?
Utkvelo Vám niečo zaujímavé v pamäti? 

Svoj príchod do Oravskej Lesnej si pamätám
veľmi dobre – bolo to 2. januára 2005. Bol to pre
mňa rok plný zmien: sťahovali sme sa, syn nastúpil
do prvého ročníka, menila som prácu... Hoci som
z Oravy a na sneh a zimu som zvyknutá, to čo som
videla po vystúpení z autobusu, ma zaskočilo. Kopy
snehu, ktoré mi doteraz utkveli v pamäti. Vtedy mi
mysľou prebehlo: „Kde som to vlastne prišla?“
Taktiež nezabudnem na plnú čakáreň ľudí hneď
prvý deň.

2.) Za tie roky určite poznáte všetkých Lesňanov.
Sú možno aj takí, čo Vás ako lekárku ešte nenav-
štívili?

 Keď tak rozmýšľam, tak snáď naozaj poznám
skoro všetkých.

3.) Myslíte si, že prevenciou sa dá skutočne pre-
dísť niektorým ochoreniam?

Áno, určite. Pri niektorých ochoreniach je pre-
vencia veľmi dôležitá. Ľudia by naozaj mali pravi-
delne absolvovať preventívnu lekársku prehliadku,
kde môžeme veľakrát zachytiť či už rizikové fakto-
ry, alebo aj včas odhaliť prípadné ochorenie.

4.) Iste sa často stretávate – ako to na dedinách
býva, s ľudovými receptami, liečením bylinkami
a podobne. Aký máte na to názor? A kedy treba
zvážiť návštevu lekára?

Myslím, že pri akomkoľvek probléme a zdra-
votných ťažkostiach v prvom rade treba navštíviť
lekára. Nezavrhujem však ani alternatívnu liečbu,
ani ľudové recepty a bylinky, pretože majú svoje
liečebné účinky. Beriem ich však ako doplnkovú
liečbu, ktorá môže pomôcť, ale samozrejme pri
súčasnej liečbe lekára.

5.) Stotožňujete sa s tým, že veľký vplyv na fyzické
zdravie človeka má aj jeho duchovno-duševná
pohoda?

Určite áno, dokonca by som ju dala na prvé
miesto. Každý možno aj sám na sebe vidí, že pri
akomkoľvek napätí, strese sa skôr či neskôr dosta-
ví choroba. Aj keď dnes sa stresu už asi nikto
nevyhne, je dôležité, aby sme si našli čas na odpo-
činok a duchovný relax.

6.) Môžete z vašej praxe povedať, že choroby môžu
závisieť aj od polohy obce či regiónu? Je možno
Or. Lesná nejakým ochorením špecifická?

 Zatiaľ som to ešte takto nepostrehla, myslím
však, že nie.

7.) Ako každý lekár sa nevyhnete ani službám na
pohotovosti. Iste je to určitá záťaž v spojení
s vašou praktickou ambulanciou.

Tak to je pravda, ísť po 24 hodinovej službe
ešte ďalej do ambulancie a vyšetriť ďalších niekedy
až 70 a viac ľudí je naozaj ťažké a unavujúce.

8.) Ako v takmer každom odvetví na Slovensku
existujú možno drobnejšie , možno väčšie systé-
mové chyby. Čo by ste Vy ako lekárka privítala
pre možno zlepšenie alebo zjednodušenie pri vzťa-
hu lekár – pacient, príp. lekár – obec, štát, zdra-
votné poisťovne?

Určite by som uvítala menej byrokracie, preto-
že ma to vyčerpáva a myslím si, že ďaleko lepšie
by bolo, keby som ten čas venovala pacientom.
O problémoch v zdravotníctve sa dá diskutovať
toľko, že by sme tu boli asi do rána .

9.) Čo by ste na záver chcela odkázať našim čita-
teľom a ľuďom, ktorým sa pomáhate starať o ich
zdravie?

Na záver by som chcela všetkým ľuďom zaželať
veľmi veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor .

Redakcia LN

Do majstrovstiev vo varení kotlíkového
gulášu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa ko-
nal prvú júlovú sobotu v Krušetnici, sa zapojil
aj tím z Oravskej Lesnej, ktorý prekvapivo
z 58 družstiev obsadil vynikajúce 5. miesto.
Tím v zložení: Martin Podstavek, Mária Kri-
vulčíková, Anton Murín a Eva Vrábľová kon-
kurovali skúseným odborníkom na guláše „Boli
sme tam najmladší tím, samých nás prekvapil
takýto úspech. Hodnotil sa celkový postup prí-
pravy a varenia, hygiena, úprava a samozrejme
aj konečná vizualita a chuť. O rok možno zabo-
jujeme znova “ prezrádzajú títo mladí ku-
chári. „Ak môžeme, tak aj touto cestou, by sme
chceli poďakovať našim sponzorom, ktorí nás
v tejto akcii podporili.“ ďakuje Martin. Maj-
strovstiev, sa popri slovenských kuchárov, zú-
častnili aj družstvá z Čiech, Chorvátska či Škót-
ska. Nášmu Lesňanskému družstvu za LN týmto
udeľujeme „Řád zlaté vařečky“ .

Redakcia LN

Uvarili skvelý guláš
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Päťka, v pravo dole...

Hoci sú pomerne malé, ich bolesť býva niekedy veľmi veľká. Áno, reč je o zuboch. Aj tu sa dá niekedy predchádzať veľkým a niekedy
až neznesiteľným bolestiam. Na pár odborných a praktických rád, kedy treba prísť prvýkrát s dieťaťom, ako sa vyhnúť kazom ale aj na
to, čo robiť pre zuby preventívne, sme sa opýtali pána doktora MUDr. Rudolfa Rechtoríka. Predstavovať ho určite nikomu nemusíme,
za jeho 46 ročnú prax v zubnej ambulancii, ho poznajú všetky vekové skupiny Lesňanov.

1.) Hoci je to už pomerne dlhá doba, ale iste si
pamätáte príchod do Lesnej? Bol to vtedy výber či
osud? Máte nejakú zaujímavú spomienku?

1. Bolo to 7. 4.1969, kedy vedúci lekár MUDr.
Basár a správca Územnej polikliniky p. Vrábeľ
Pavol (rodák z Oravskej Lesnej) ma doviezli do
zdravotného strediska obce, kde som prebral zub-
nú ambulanciu. Či to bol výber alebo osud? Bol to
výber, predovšetkým preto, že Lesná sa mi ako
dedina veľmi zapáčila. Bol som si to tu pozrieť už
ako študent, keď som bol v poslednom ročníku VŠ.
Pôvodne som mal ísť pracovať do Oravského Vese-
lého.

Po prebratí ambulancie som ich pozval do reš-
taurácie Lesňanka. Bolo to v utorok po veľkonoč-
ných sviatkoch. Z reštaurácie sa ozývala hudba.
Nálada z Veľkonočného pondelka pokračovala aj
v utorok. Po príchode do reštaurácie som bol pá-
nom Vrábľom predstavený prítomným muzikan-
tom a oni ma vyzvali po 5 minútach, aby som si
zaspieval nejakú pesničku. Zdalo sa mi to píliš
zavčasu, aby som už v Lesňanke začal spievať,
hoci spievam rád. Mená muzikantov radšej nepre-
zradím, lebo neviem, či mali na ten utorok nahláse-
nú dovolenku. 

2.) Práca stomatológa nie je jednoduchá, ide naj-
mä o zodpovednosť, rozhodovanie, v dnešnej dobe
aj o celú administráciu a v nekonečnom rade
o trpezlivosť. Keby ste sa mohol vrátiť späť, menil
by ste?

Ústne zdravie je nedeliteľnou súčasťou celko-
vého zdravia. Každá práca potrebuje zodpovedný
prístup, aj tá v zdravotníctve. Čo si zvykneme priať
veľmi často v živote, je dobré zdravie, a úlohou
zdravotníkov je sa o toto zdravie starať spolu
s pacientom. Práca v zdravotníctve je o to špecific-
kejšia, že sa jedná niekedy o život, a preto sa
musíme rozhodovať rýchlo a kvalifikovane. 
Keď sa pýtate o administratívnu činnosť, musíme
to brať ako súčasť našej práce, hoci by toho mohlo
byť menej.

Vrátiť späť by som sa chcel, ale snáď len preto,
aby som bol mladší.  Moju prácu mám rád, hoci
všetci by sme niekedy robili niečo iné, ale to je len
preto, že tu prácu druhého nepoznáme do detailu
a zdá sa nám jednoduchšia.

3.) Ľudí v Lesnej poznáte takmer všetkých. Pri-
stupujú k svojmu chrupu zodpovednejšie možno
ako kedysi?

Samozrejme, poznám veľa ľudí, pretože sa
s nimi stretávam pri svojej práci. Prianím každého
z nás je, aby sme mali pocit z dobre vykonanej
práce, keď nie vždy sa to podarí ako chceme. Ak sa
mám vyjadriť za seba, tak budem úprimný a po-
viem, že nie som až tak spokojný ako by som
chcel.

Starostlivosť o ústnu dutinu a konkrétne o chrup
by mal byť lepší. Viem, dôvody sú rôzne, ale dobré
zuby potrebujú všetci. Či deti, stredná generácia,
i naši starší spoluobčania.

4.) Kedy by ste odporúčal prvú návštevu malého
dieťaťa? Je to aj nejako určené?

Áno, je to určené. Prvá návšteva by mala byť po
dovŕšení prvého roku života dieťaťa. Nemôžem
hovoriť ináč, že stačí neskôr, len mám želanie, aby
neprišli s dieťaťom na ošetrenie, keď už zub bolí
a treba urobiť liečebný zákrok, ktorý niekedy po-
tom zanechá nepríjemné spomienky. Prvé návšte-
vy by mali byť bez výkonu.

5.)  Čo si myslíte, že spôsobuje ľuďom najčastejšie
problémy s zubami, a naopak ako sa im dá najlep-
šie vyvarovať?

Tu budem veľmi stručný. Je to predovšetkým
nedostatočná hygiena a naša konzumácia chrupu
škodiacich jedál a nápojov. Dnes sa už dieťa nena-
pije obyčajnej vody, ale musí to byť džúsik, rôzne
sladené nápoje. Malá fľaša kolového nápoja obsa-
huje 10 kociek cukru, detské bezfarebné vody
s príchuťou ovocia ich majú až 7! Ideálny nápoj pre
deti je nesladený čaj, mlieko alebo voda. No
a potraviny? V našich predajniach máme plné re-
gály lákadiel hlavne pre deti. Od cukríkov, čoko-
lád, na chlieb nám ponúkajú nátierku Nutellu, jo-
gurt má pribalené lentilky. No, je toho veľa...

6.) Určite ani Vás neobídu povinné služby na
pohotovostiach. Ale Vaša práca často obnáša „po-
hotovosť“ aj v Lesnej. Máte aj nejakú kurióznu
udalosť?

Na pohotovostných službách sa podieľajú všetci
lekári. Na zubnom sú služby v sobotu, nedeľu a vo
sviatky od 8,00 do 12,30 hodiny. Samozrejme, je
to málo, pretože zuby hnevajú aj inokedy.

Áno, tá moja „pohotovosť“ v Lesnej už trvá od
môjho príchodu pred 46 rokmi. Môžem povedať,
že kto ma požiadal za tie roky o moje služby mimo
ordinačných hodín, vždy som pomohol, až na je-
den prípad. Nazval som to, že mám jeden čierny
bod. Prišiel som na chatu, mal som tam naplánova-
nú prácu, prišli tam mladí chlapci na aute, že jed-
ného bolí zub, odmietol som ho ísť ošetriť, nech idú

na pohotovosť, veď sa tam majú ako dostať. Po
rokoch som sa tomu pacientovi pripomenul, že ma
to mrzí, ako som sa vtedy zachoval, ale on sa na to
skoro už nepamätal. Alebo ešte jeden „zážitok“.
Boli Vianoce, Štedrý deň, práve sme večerali, za-
zvonil telefón a jedna pani z Novoti ma poprosila,
že jej chlapca bolí zub. Pomyslel som si, že chlap-
ček dostal nejaké darčeky a bolesť zuba mu kazí
prežiť túto radosť sviatočných chvíľ. Dohodli sme
sa, že ho privezú. Keď som prišiel pred stredisko,
vedľa auta stáli traja urastení mládenci. Okrem
šoféra (aspoň si myslím) boli dobre „podguráže-
ní“. Pýtam sa, kde je ten pacient a bol to jeden
z nich. Ošetrenie dopadlo dobre, odišiel spokojný.

7.) Myslíte si, že by sa predovšetkým prakticky
dalo niečo zmeniť v zdravotníckom systéme ako
takom, a tiež možno aj v oblasti samotnej stoma-
tológie?

Necítim sa kompetentný, aby som našiel zá-
zračný recept na zlepšenie stavu nášho zdravotníc-
tva. Tak ako ostatní občania, i ja vidím niektoré
nedostatky, ale so zdravotníctvom majú problémy
aj vyspelejšie štáty vo svete. Recept by som akýsi
mal, je jednoduchý, ale ťažko realizovateľný. Mali
by sme sa o svoje zdravie viac starať, potom by
bolo menej ľudí, ktorí by potrebovali našu pomoc
a tým by sme nepotrebovali veľa peňazí, ktoré
musíme do zdravotníctva vkladať. V systéme sta-
rostlivosti o detí vidím problém v tom, že kedysi
sme si volali deti na ošetrenie a rodičia o tom ani
nevedeli. Teraz nám prikazuje zákon, že poistenci
do osemnásteho veku života musia byť ošetrení
v sprievode rodiča. Jeden i druhý systém má chy-
by. Prvý - ani rodič nevedel v akom stave má jeho
dieťa chrup. Druhý - akosi zabúdame na naše po-
vinnosti a nedovedieme tie naše deti na preventív-
nu prehliadku a následné ošetrenie. Uvediem šta-
tistický údaj, že na Slovensku absolvuje preventív-
nu prehliadku len polovica dospelej populácie.
A to je málo. V Lesnej je to ešte horšie. Tadiaľ cesta
nevedie.

8.) Čo by ste touto cestou chcel odkázať našim
čitateľom, okrem toho, aby sa nebáli zubárov? 

Čo odkázať? Predovšetkým popriať všetkým
pevné zdravie, ale zároveň aj vyzvať ľudí, aby sa
venovali viac prevencii ako doteraz - aby sme boli
proste zdravší. Často sa stretávam s vetou, že:
„S tebou by som sa radšej stretol inde ako v ambu-
lancii.“ Nuž čo, niekto túto prácu robiť musí, len
nerobte z nás zubárov strašiakov predovšetkým
deťom. Dnes sa už dá veľa vecí urobiť aj v našich
ambulanciách bezbolestne.. Moja rada bude veľmi
jednoduchá. Starostlivosť o zuby sa skladá zo sta-
rostlivosti každého z nás doma (hygiena, výživa)
a potom zo starostlivosti našej. Vyzývam všetkých
občanov, aby absolvovali preventívne prehliadky.
Na zopakovanie: deti do 18 veku života 2x ročne,
dospelý 1x ročne, tehotné ženy 2x za obdobie
tehotenstva. Už nemáte ten strach zo zubárov? 

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor?
Redakcia LN
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Keď prichádza leto, je nám veselo.....

.....pretože sa prázdniny už začali. Aj my škôl-
kari, hoci sme ešte malí, už vieme, čo pre nás
prázdniny znamenajú .....“ nemusíme ráno zavčasu
vstávať, hráme sa celý deň, ideme na výlet, kúpe-
me sa v bazéne ... proste robíme si, čo chceme.

Ale teraz vám porozprávame, čo všetko sme
v škôlke prežili počas jarných mesiacov. Najprv
sme sa pripravovali na veľkonočné sviatky spolu
s našimi rodičmi pri tvorbe veľkonočnej výzdoby.
Veľmi sme sa potešili prichádzajúcej jari, po dlhej
zime sme konečne mohli vybehnúť aj na dvor našej
materskej školy, ale predtým sme si ho museli

upratať, pri čom nám pomohli aj kamaráti zo zá-
kladnej školy. Posledný aprílový deň sme si pripo-
menuli zvyk „stavania mája“. Dievčatá a chlapci
z folklórneho krúžku oblečení do krojov za zvu-

kov fujary a spevu ľudových piesní ozdobili
a postavili “ májku“ pred škôlkou. A určite sme sa
páčili aj okoloidúcim ľuďom, ktorí nás z diaľky
pozorovali. Jarného slniečka sme si však dlho ne-
užili, pretože nám počasie neprialo. Naše pani uči-
teľky zahrali divadlo o kohútikovi a sliepočke,
potešili sme sa aj divadielku, ktoré nám prišli za-
hrať aj kamaráti z divadelného krúžku základnej
školy s pani učiteľkou. V máji sme sa boli pozrieť
na diviakov v diviačej obore. Čakal nás tam iba
jeden diviak, ktorý sa nás vôbec nebál a pochutnal
si na jabĺčkach , ktoré sme mu priniesli. Veľmi

často sa prechádzame v lese po chodníku a pozná-
vame okolie potoka, počúvame zvuky lesa a obdi-
vujeme prírodu. A do lesa sme sa vybrali aj 1. júna,
kde nás na Deň detí privítali bytosti z rozprávok:

víla, pirát, Pipi Dlhá pančucha. Mali pre nás pri-
pravené rôzne úlohy, za ktoré sme boli odmení.
Vyhladnutí sme sa v škôlke pustili do pripravené-
ho obeda a na stole sme mali aj koláčiky - muffiny.
Domov sme si odnášali aj balíčky plné dobrôt.
V rámci športového dňa v júni sme spolu s pani
učiteľkou Katkou cvičili na školskom dvore aero-
bik s hudbou. Všetci sme si mohli vyskúšať aj
visenie na tyči. A už sú tu posledné chvíle školské-
ho roka. 52 detí z predškolských tried sa 19. júna
rozlúčilo so škôlkou a po prázdninách nastúpia do
prvých tried základnej školy. Ale my v materskej
škole nie sme z toho smutní, pretože povedané
slovami piesne:

„...milé pani učiteľky, nemusíte plakať, budúci
rok nové deti budú v triede skákať...“

Prajeme všetkým deťom krásne prázdniny
a nezabudnite, keď príde ten septembrový čas, pre-
mení sa na škôlkara veľa detí z Vás.

Kolektív MŠ Or. Lesná

Jedenásť žiakov ZŠ s MŠ Oravská Lesná navštívili v dňoch 15 – 20. 6.
jedinečný Londýn a jeho okolie a taktiež malebné mesto na grachtoch plné
kvetov- Amsterdam. V pondelok ráno sa v sprievode pani učiteľky Mlichovej
vydali na dlhú 24-hodinovú cestu klimatizovaným autobusom...

Prvá prestávka v Amsterdame stála za to. Celodenná prehliadka mestom
zahrňovala návštevu námestia Dam, prechádzku malebnými ulicami s gracht-
mi, návštevu trhov s drevákmi, syrmi a kvetmi.

Angličtinu si vyskúšali priamo v Londýne

Po prehliadke sme pokračovali v ceste do Francúzskeho mesta Dunkerque,
kde sme mali zabezpečený nocľah.

Hneď ráno nás čakalo preplavenie kanálu La Manche trajektom a potom už
smer Londýn. Počas 3 dní v Londýne sme navštívili top miesta tohto jedineč-
ného mesta. Londýnske oko - kde sme mali možnosť sa previezť v treťom
najväčšom vyhliadkovom kolese sveta . Neobišli sme ani Buckinghamský

palác, Windsorský palác - jeden z najväčších stále obývaných
hradov sveta, TowerBridge, Trafalgarské námestie, Madamme-
Tussaud - úžasné múzeum voskových figurín, Greenwich - plane-
tárium, Eton - najprestížnejšiu strednú školu Anglicka a mnoho
ďalších zaujímavých miest. Boli sme ubytovaní v rodinách
v Londýne, kde sme si mohli precvičiť jazyk, ochutnať tradičné
anglické jedlá a spoznať tradičnú kultúru v anglických multikultúr-
nych rodinách.

 „Bolo tam super“
„Prišli sme unavení, ale stálo to zato... Toľko zaujímavých

miest som nikdy v živote nevidel,“  pochvaľoval si jeden
z účastníkov výletu.

„Život v anglických rodinách je úplne odlišný ako u nás. Na
čo sa najviac teším je mamina sviečková“ Anglické raňajky
pozostávali s cereálií a mlieka, takže som bola dosť hladná,“ 
poznamenala iná žiačka.

Anna Mlichová
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Známky sú uzavreté, učebnice odovzdané i prebrané, triedy vypratané
i upratané... Povedali sme si: „Hurá! Škola skončila a pred nami sú dva
mesiace prázdnin!“. Ale zrekapitulujeme si náš školský život v druhom polro-
ku školského roka 2014/15.

Dnes vás chcem oboznámiť s dvoma akciami, ktoré majú na našej škole
niekoľkoročnú tradíciu a s jednou novinkou.

Prvá tradícia:
Posledný marcový týždeň je venovaný školským knižniciam. Tento týždeň

je plný literárnych akcií venovaných žiakom. Záver týždňa už tradične patrí
najlepším čitateľom, ktorí strávia noc v školskej knižnici. Čo sa tam dialo, to
nám porozprávala osoba najpovolanejšia – pani učiteľka Kolenčíková.

Desiata Rozprávková noc sa niesla v Kráľovskom duchu. V knižnici
privítala kráľovná 31 Spáčov a troch dospelých. Spáči dostali povolenie stráviť
noc v knižnici od samého pána riaditeľa. Ten im priniesol preukazy a odovzdal
aj kľúče od Školského kráľovstva. Členovia kráľovskej rodinky porozprávali
históriu predchádzajúcich Rozprávkových nocí a oboznámili Spáčov so živo-
tom a tvorbou H. CH. Andersena. Kráľovský radca pozval všetkých do
Rozprávkového kráľovstva, v ktorom deti z Dramatického krúžku pod vede-
ním p. zást. Kvakovej zahrali rozprávku Zlatá priadka. Potom už Spáči puto-
vali do Kráľovstva poznania, kde plnili rôzne úlohy, pretože sa tiež chceli stať
členmi kráľovskej rodinky – dozvedeli sa nové rozprávkové slová, navliekali
koráliky pre princeznú, ježibaba ich preskúšala z pravopisu, skladali pomota-
né texty i obrázky z rozprávok, vytvárali najdlhšiu jablkovú šupku, vpichovali
špendlíčky do jabĺčka v rukaviciach, vyrábali si kráľovské koruny a naučili sa
tancovať kráľovský tanec – mazúrku.

O polnoci sa už chceli Spáči uložiť na spánok, ale zistili, že nemajú kľúče
od Školského kráľovstva a nemôžu zamknúť. Pustili sa teda cestami-necestami
po škole a kľúče hľadali. Opäť museli prekonávať prekážky. Aby sa Spáči po
cestách pohybovali rýchlejšie, použili ako dopravné prostriedky kolobežky.

Nakoniec pozbierali vajíčka, v ktorých sa ukrýval odkaz. Ten ich nasmero-
val opäť do knižnice. Tam, v kráľovskej truhlici našli stratené kľúče, veľa
nových kníh i sladkú odmenu v podobe torty. Na záver vypustili do sveta
lampión šťastia so svojimi tajnými želaniami a pobrali sa do Kráľovstva
snenia.

Druhá tradícia:
Už niekoľko rokov aj my svojou troškou prispievame k zlepšovaniu život-

ného prostredia. Na školských chodbách i v triedach máme koše na separova-
ný odpad (plasty, tetrapaky, ostatný odpad) a papier dávame do papierových
škatúľ. Okrem toho počas školského roka prebieha na škole súťaž v zbere
papiera a tetrapakov. Pán školník poctivo odváži a zapíše každé prinesené
kilo. Na konci roka vyhodnotí súťaž. Víťazné triedy i jednotlivci sú odmenení.
Najlepšia trieda na 1. a 2. stupni získava deň bez učenia, jednotlivci idú na
výlet.

Tento rok najviac papiera doniesli žiaci z 5. B triedy (1 221 kg) a žiaci
z 3. C triedy (217 kg). V jednotlivcoch najlepším zberačom sa stal Tomáš
Brisuda z 5. B triedy (851 kg) a Samko Mazúr z 3. C triedy (139  kg). V zbere

tetrapakov sa víťazmi stali Klára Mikulová z 5. A (129 kg) a Samko Briš
z 2. A (61 kg).

Spolu sme nazbierali a odovzdali do zberu 2 984 kg papiera a 715 kg
tetrapakov.

K zlepšovaniu životného prostredia musím pridať aj jarnú brigádu „Čistá
dedina“. Opäť sme si upratali okolie školy, škôlky a kostola, EKO-triedu,
multifunkčné ihrisko, okolie cesty smerom k firmám, futbalové ihrisko, cestu
smerom na Bučinu ku starému kostolu.

Novinka:
Naša škola sa ako jediná v okrese Námestovo zúčastnila projektu „Zvyšo-

vanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania“. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na
postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického
testovania. Učiteľom projekt pomáha možnosťou tvorivo sa podieľať na prípra-
ve elektronických testov a úloh, prístupom k rozsiahlej elektronickej databáze
testov a úloh, moderným, rýchlym a softvérovo bezpečným spôsobom hodno-
tenia žiakov, jednoznačnosťou a zrozumiteľnosťou žiakmi písaného textu. Pre
žiakov je výhodná rýchla, objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí
a atraktívnejšia forma hodnotenia.

Tento rok päťdesiat našich deviatakov vypracovávalo úlohy zo slovenské-
ho jazyka a matematiky v Testovaní 9 v klasickej – papierovej podobe
(26 žiakov) a v elektronickej podobe (24 žiakov). Testovanie 9 (Monitor)
sa konalo 15. apríla 2015 a prebiehalo na 1 447 základných školách, z toho
111 škôl bolo zapojených do elektronického testovania. Žiaci, ktorí riešili
testové úlohy elektronicky, pracovali v počítačových učebniach a svoje odpo-
vede zapisovali do odpoveďových hárkov v počítačoch. Po vypracovaní,
kontrole a následnom odoslaní odpovedí, žiaci dostali hneď vyhodnotenie
svojej práce – počet správnych odpovedí a percento úspešnosti.

Naše výsledky testovania sú:

Základné údaje                Naša škola            SR

MAT SJL MAT SJL

Priemerný počet bodov 14,06 16,38 10,54 15,02

Priemerná percentuálna úspešnosť v % 70,30 68,25 52,68 62,58

Percentil školy 95,37 79,15 ----- -----

Celkové výsledky si nájdete na: www.nucem.sk; Testovanie 9; Výsledky
Testovanie 9-2015.

Viac o našich aktivitách i akciách sa môžete dočítať na www.stránke našej
školy.

Na záver chcem v mene celého pedagogického kolektívu popriať žiakom
a ich rodičom prázdniny plné slnka, vody, zábavy, oddychu, dobrej nálady
a smiechu. Vidíme sa v škole 2. septembra 2015.

Zuzana Brňáková

Z našej školy...
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O železničke v Oravskej Lesnej

Keď pracovníci Lesnej správy v roku 1974 poslednýkrát prechádzali po úzkorozchodnejtrati vedúcej z Lokce až po Krásno nad Kysucou, nikomu vtedy ani
na um neprišlo, že o niekoľko desaťročí neskôr ju niekto bude revitalizovať. Stalo sa. Vlaková súprava, ktorá v druhej polovici 20.storočia slúžila najmä na
prepravu dreva, dnes slúži na prepravu turistov, ktorí k nám merajú cestu z rôznych kútov Slovenska ako aj zo zahraničia. Dnes môžeme byť hrdí na to, že
aj takto môžeme ukázať svetu časť našej histórie, ktorá sa na chvíľu ukryla v lesoch Tanečníka a Demänovej. Oravskú lesnú železnicu, ktorá je unikátna
a jedinečná v rámci celého sveta, vlastní Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a v správe ju má Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. Takýto typ
úzkorozchodnej – úvraťovej železnice sa vyskytuje iba v južnej Amerike v Peru a v Ázii. Na to, ako vznikol nápad o obnovenie prevádzky železničky, o jej
začiatkoch, ale aj postupnom rozvoji sme sa priamo opýtali riaditeľky Oravského múzea (OM) PaedDr. Márie Jagnešákovej. Je riaditeľkou OM už od roku
2003 a každý kto ju pozná, vie že toto zamestnanie je jej povolaním a robí túto prácu naozaj zo srdca.

1) Kde vznikla myšlienka obnoviť pôvodnú lesnú
železničku? Malo to možno súvis aj zo skanze-
nom vo Vychylovke?

Dňa17. mája 2003 po menovaní do funkcie
riaditeľky OM som navštívila okrem iného aj ex-
pozíciu Oravského múzea – Oravskú lesnú želez-
nicu. Nádherná príroda, čarovné a magické miesto,
prostredie plné energie ma natoľko očarili , že som
sa rozhodla urobiť niečo pre záchranu unikátnej
technickej pamiatky. Celý areál bol síce oplotený
a strážený, ale veľmi zanedbaný. Zadné stavy, tzv.
maštaľ, bola na rozpadnutie, hlavná budova bola
“zrekonštruovaná“, ale nezodpovedala štandardu
21. storočia.

Pri pochôdzke trate sme zistili, že trať nie je
v dobrom technickom stave, podvaly boli prehnité
a na úseku chýbalo viac ako 200 m koľajníc, tie sa
zachovali iba v neprístupnom teréne. Obnova za-
chovaného úseku na oravskej strane približne
3,6 km si vyžadovala rozsiahle investície. Vďaka
vstupu SR do EÚ sa otvorila možnosť čerpať fi-
nančné prostriedky na rozvoj a podporu cestovné-
ho ruchu a záchranu kultúrneho a historického
dedičstva.

V prípravnej fáze, akými boli napr. vysporia-
danie majetkovo – právnych vzťahov vzťahujú-
cich sa k trati a budovám v areáli, príprava pro-
jektovej dokumentácie, získanie stavebného po-
volenia a pod., sa Oravské múzeum rozhodlo
pripraviť projekt pod názvom: Využitie potenciá-
lu hornej Oravy v oblasti cestovného ruchu revi-
talizáciou Lesnej úzkorozchodnej železnice Ora-
va – Kysuce spájajúcej Oravský a Severopovaž-
ský región, V marci 2005 nás veľmi potešila sprá-
va o úspešnosti projektu a získaní finančných
prostriedkov z fondov EÚ vo výške 25 mil. Sk
(dnes 829 847,97 Eur). Na jeseň 2005 sme začali
projekt realizovať a v lete v roku 2007 prebiehala
skúšobná prevádzka. To boli iba začiatky, nemali
sme žiaden vozový park, všetko sme museli bu-
dovať od začiatku. Každý rok sme niečo nové pre
návštevníkov vybudovali, či už z vlastných zdro-
jov OM, zo zdrojov ŽSK alebo z mimorozpočto-
vých zdrojov. Postupne sme zveľaďovali majetok
Žilinského samosprávneho kraja do takej podoby
ako vyzerá dnes.

2) Iste to nebolo jednoduché a nešlo hneď hladko.
Kedy sa dalo povedať, že to malo zmysel?

Prvým impulzom, že sa uberáme správnym
smerom bol moment, keď bol podporený projekt
revitalizácie železničky. Bol to signál, že projekt je
atraktívny v celoeurópskom meradle a má úspech
zaujať a povzniesť tento región v oblasti cestovné-
ho ruchu. Boli sme nadšení, ale zároveň sme si
uvedomovali, že Oravské múzeum čaká náročná
a zodpovedná práca.

3) Zdá sa, že otvorením železničky sa nič neskon-
čilo. Aktivity idú ďalej, tento rok sa Orava želez-

ničkou prepojila s Kysucami. Úvraťou už ale asi
celá súprava nejazdí?

Terén, v ktorom sa nachádzajú úvrate je po-
merne náročný , kedysi slúžil na prepravu dreva,
dnes budeme na tejto trase prevážať ľudí, ide nám
v prvom rade o ich bezpečnosť. Nie je z bezpeč-
nostného hľadiska možné, aby návštevníkov pre-
pravovali vlakové súpravy, preto bude na tejto
trase premávať drezina s kapacitou 10 miest.
V súčasnosti prebieha skúšobná prevádzka z Vy-
chylovky na Sedlo Beskyd. Zatiaľ počkáme na
vyhodnotenie skúšobnej prevádzky Kysuckým
múzeom a po vyhodnotení celej prevádzky bude
premávať drezina z Oravy na Kysuce.

4) OM v areáli samotnej železničky organizuje aj
pomerne veľa rôznych podujatí, môžete nám spo-
menúť aspoň tie najdôležitejšie či najzaujímavej-
šie?

Každé podujatie je zaujímavé niečím iným.
„Keď odfúkne lokomotíva“ je úvodným poduja-
tím, ktorým každoročne slávnostne otvárame hlav-
nú letnú turistickú sezónu na OLŽ. V ponuke máme
podujatia pre deti ako napr. Rozprávkový vláčik,

Lesnou železnicou za Mikulášom, pre dospelých
i mládež Svätojánska vatra a i. Železnica sa nachá-
dza v prostredí, ktoré je vyhľadávané hubármi a aj
z tohto dôvodu tu každoročne organizujeme podu-
jatie „Vône a chute húb“. Nedá mi nespomenúť
„Country popoludnie“ , či „Goralskú svadbu“, kaž-
dé z podujatí má iný charakter a zaujme široké
spektrum návštevníkov.

5) Aký prínos vidíte z Vášho pohľadu pre náš
región či ŽSK?

Oravská lesná železnica má v rámci celého
Slovenska unikátnu pozíciu a to tým, že návštevní-
ci majú jedinečnú možnosť zažiť nezabudnuteľnú
jazdu po úzkorozchodnej úvraťovej železnici, kto-
rá sa nachádza v nádhernom prostredí oravskej
prírody. Je to technická pamiatka, hodnotu ktorej
si mnohí ani neuvedomujú. Zámerom celého pro-
jektu bolo pomôcť rozvoju cestovného ruchu
v celom oravskom regióne prostredníctvom spre-
vádzkovania jedinečnej a unikátnej turistickej atrak-
cie – lesnej úzkorozchodnej železnice. Záchranou

a sprevádzkovaním technickej a kultúrno-historic-
kej pamiatky išlo múzeu o to, aby sa zlepšili pod-
mienky pre rozvoj podnikania v oblasti cestovné-
ho ruchu a vytvorili sa nové pracovné miesta. Hlav-
ným cieľom bola záchrana európskeho kultúrneho
a historického dedičstva.

6) Ako sa za posledné roky vyvíjala návštevnosť
železničky?

Návštevnosť za posledné roky má stúpajúcu
tendenciu. Od slávnostného otvorenia Oravskej
lesnej železnice dňa 30. mája 2008 navštívilo OLŽ
158 974 .V roku 2009navštívilo OLŽ 15 899 náv-
števníkov v roku 2014 to bolo až 33 127 návštevní-
kov.

7) Čo by ste touto cestou chceli odkázať našim
čitateľom?

Orava je bohatým regiónom na kultúrne, histo-
rické i prírodné bohatstvo. Je našou povinnosťou
dedičstvo našich predkov neustále zhodnocovať
a zachovávať pre ďalšie generácie. Rozvíjať ces-
tovný ruch môžeme iba vtedy, ak budeme návštev-
níkom ponúkať kvalitné služby a budeme pre nich

pripravovať rôzne podujatia a aktivity takého cha-
rakteru, aby sa k nám mali dôvod vrátiť niekoľko-
krát. Nesmieme stagnovať, musíme neustále zlep-
šovať služby, vedieť sa dobre marketingovo predať.
Niektoré lokality ako napr. Oravský hrad, Oravská
lesná železnica, Slanický ostrov umenia, Babia
hora, Pilsko, Oravice, Roháče a i. sú skutočne
jedinečné. Verím, že potenciál rozvoja cestovného
ruchu skrýva v sebe viacero lokalít, len ho musíme
správne uchopiť a nebáť sa ísť ďalej. Chcela by som
odkázať všetkým čitateľom, aby boli hrdí na náš
región a aby svojim deťom odovzdávali poznatky
a skúsenosti, spoznávali Oravu a Slovensko, vážili
si kultúrne a historické dedičstvo, ktoré tu ostane
navždy. Želám si, aby obyvatelia Oravskej Lesnej
a okolitých obcí vedeli správne informovať turis-
tov, kde sa nachádza Oravská lesná železnica a kde
môžu počas svojho pobytu na Orave stráviť neza-
budnuteľné chvíle.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor .
Redakcia LN
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Rodina je miestom lásky a života. Je základnou
bunkou spoločnosti.

Organizácia Spojených Národov vyhlásila
15. máj v roku 1993 za svetový Deň rodiny. Na
Slovensku sa tento deň oslavuje od roku 2009.
Z príležitosti tohto dňa, farský úrad v spolupráci
s obecným úradom zorganizoval dňa 17. mája prvý
ročník Dňa rodiny, nedeľné popoludnie venované

rodinám našej obce. Rodiny sa poobede zišli
v Kostole sv. Anny na spoločnej modlitbe za po-
žehnanie našich rodín. Potom sa spoločne presu-
nuli do kultúrneho domu, kde bol pripravený
program plný zábavy, súťaží, tanca a rozhovorov.
Zapojiť sa mohli všetci od maličkých detí až po
našich starkých. Počas programu bolo ponúkané
chutné občerstvenie a čajík, ktoré nám pripravili
sponzori našej obce. Podujatia sa zúčastnilo
39 rodín. Okrem troch víťazných rodín, ktoré zís-

DEŇ RODINY

kali najviac bodov v súťažiach, si každá rodina
odniesla pamätný list na tento deň a hodnotný
darček. Podujatiu predchádzala súťaž detí základ-
nej školy, ktoré na tému „RODINA“ zhotovili
množstvo výtvarných a literárnych prác. Najkraj-
šie z nich boli odmenené a všetky práce boli súčas-
ťou programu a výzdoby kultúrneho domu počas
Dňa rodiny.

Hlavnou myšlienkou svetového Dňa rodiny je:
„aby deti otcov mali, aby mali mamy“, s podtitu-
lom „príď to povedať nahlas“. Sme radi, že si naše
rodiny vedia nájsť čas na seba a chceme poďakovať
všetkým rodinám za účasť. Už teraz sa tešíme sa na
spoločné stretnutie o rok. Zároveň chceme veľmi
pekne poďakovať organizátorom, sponzorom
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na príprave tohto krásneho podujatia.

Katarína Kojdová

RODINA

Rodina...čo to vlastne je?
Skutočnosť a či naše sny a nádeje?

Mama, otec
základom sú všetkého,

všetkého, čo v našej rodine je.
Všetkého krásneho.

Mama, človek, ktorý
tu na zemi žije,

človek, vďaka ktorému
mi srdce bije.

Rodina, tak krásne slovo,
po ktorom každý túži,
rodina, tá skutočnosť,
ktorú si každý zaslúži.

Rodina, to slovo, plné našej nádeje.
Rodina, to slovo, čo každého pri srdci zahreje.

Zuzana Janetová 7.A

V našej obci popri kontajneroch na sklo či
papier pribudli aj kontajnery na použité ošatenie.
Veci do nich treba vkladať čisté a zabalené
a okrem samotného oblečenia, čiapok, šálov či
rukavíc, ponožiek a spodného bielizne, do nich
môžete dávať aj páry topánok, kabelky, tašky,
opasky. Patria sem takisto aj a posteľná bielizeň,
prestieradlá a záclony ako aj použité hračky. Vy-
užitie týchto vecí by malo slúžiť na charitatívne
účely. Využime túto možnosť separovania aj tohto
druhu nepotrebných veci, ktoré inak zbytočne
končia na skládkach komunálneho odpadu a na-
koniec môžu byť ešte niekomu užitočné.

JR

Kam s použitým oble-
čením či topánkami ?

RODINA

Slovo už dávno známe
a predsa každým inak hrané.

Každý ju potrebuje.
Kto vraví že nie, ten potom klame.

Rodina, tá ti dá istotu,
tá zaplaví aj v srdci ničotu.

Rodina, to je plač, radosť a láska v náručí,
podrží ťa, ochráni ťa a solidarity naučí.

Je to kruh, ktorý nepremôže zloba,
všetci držia pokope s požehnaním Boha.

Dar, ktorého splátkou je pomoc blízkych.
Úsmev a neha, to sú jej zisky.

Jej základy stoja v lonách rodičov drahých,
z ich prvého uzretia nás.

Krehkých a nahých.

Z ľúbezného pohľadu našej mamy,
z pracovitých rúk otcovej snahy.

Toto všetko tvorí rovnováhu bytia.
Chráňme to. Tú podstatu žitia.

Zuzana Kulichová 9.A

RODINA

Rodina je niečo krásne,
môžeme o nej písať básne.

Mama, otec, veľa detí,
čas strávený s nimi letí.

Každý kto má rodinu,
má v nej veľkú posilu.

Miesto, kde sa vždy rád vracia,
kde starosti svoje stráca.

Mama nás má veľmi rada,
jej náručie nás vždy hľadá.

Aj v chorobe je vždy pri nás,
hoci nám už nie je trinásť.

Ocko ten nám vždy pomáha,
keď je ťažká naša úloha.
Má nás ozaj veľmi rád,
je predsa náš kamarát.

Martina Polečová 8.A
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Prišli medzi nás...

Marec: Natália Franeková
Jozef Belorit
Sofia Brňáková
Anna Jendrišáková
Marek Krivulčík
Viliam Kolenčík
Samuel Briš
Šimon Roman
Jakub Murín

Apríl: Oliver Lašák
Andrej Svinčák
Amália Srogoňová
Michal Pacoň
Adam Vojtas
Martin Kvasničák
Alžeta Brišová

Máj: Alica Mlichová
Emanuel Karol Kobielus
Ela Kvaková

Jún: Vanessa Murínová
Šimon Brisuda
Dávid Krivulčík
Terézia Sumegová
Rebeka Kolenčíková

Od nás odišli...

Marec Patrik Hablák 20 r.
Anton Olbert 20 r.

Apríl Albín Srogoň 79 r.

Jún Rudolf Belorit 38 r.
Anton Kolenčík 83 r.
Agneša Kojdová 70 r.
Ľudmila Murínová 50 r.

Jubileum oslávili...

Marec – Jún

90 rokov – Karol Kolenčík
85 rokov – Mária Beňušová

Jozef Vrábeľ
80 rokov – Janka Kvaková

Ľudmila Briššová
Emília Olbertová
Rudolf Olbert

75 rokov – Štefan Ladňák
František Kolenčík
Kristína Kureková
Agneša Podstavková
Helena Murínová

70 rokov – Kristína Srogončíková
Ján Ladňák
Daniela Murínová
Anna Fajčáková
Oliva Trnková
Angela Mateášová
Rudolf Rechtorík
Mária Antušáková

Oslávencom srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia,
radosti z blízkych a veľa Božej pomoci!

Agneša Laššáková
Matrikárka

 Z obecnej matriky

My ho máme, hoci nie v každej farnosti je samozrejmosťou - spevácky zbor. Už
niekoľko rokov, pod doprovodom nášho organistu Blažeja Holubčíka sa členovia
miestneho speváckeho zboru snažia svojimi hlasmi spraviť sviatočné dni o to slávnost-
nejšími.

V priebehu polroka sa ich krásne hlasy ozývali kostolom viackrát. Na jeseň, pri
príležitosti 100. výročia Kostola Sv. Anny, vo vianočnom aj veľkonočnom období.
Ako každá činnosť, ktorú chceme robiť dobre, aj nácviky takého spevokolu vyžadujú
veľa snahy, trpezlivosti, ale najmä obetovanie svojho voľného času. Aj takýmto
spôsobom by sme chceli poďakovať všetkým členom nášho zboru, ktorí sa takto snažia
prispieť nášmu duchovnému spoločenstvu.

JR

Spevácky zbor

ŽABKA
detský a kojenecký textil

nájdete nás v Zákamennom
na 1. poschodí ElektrodomSahuľ

ale aj na www.webareal.sk/
www-zabkatextil-sk
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Nádherné športovo-zábavné podujatie organizované Telovýchovnou jed-
notou v spolupráci s Obecným úradom sa uskutočnilo poslednú júnovú nedeľu
v areáli futbalového a hokejového štadióna. Na svoje si prišli všetky vekové
skupiny, športovci aj nešportovci. Okrem samotných turnajov vo futbale,
volejbale či bedmintone nechýbal ani aerobik, vzpieranie alebo streľba zo
vzduchovky. Na svoje si prišli aj menšie deti, o ktoré sa celé popoludnie
s rôznymi aktivitami postarali eRkári. Počas podujatia vystúpili aj naši mladí

Športový deň obce

hasiči a taktiež členovia Seniorklubu spestrili tento deň svojim hudobným
vystúpením. Nechýbal ani dobrý guláš, ktorý pripravili členovia poľovníckeho
združenia Kohútik. Cenu si odniesli aj gazdinky, ktoré sa zapojili do súťaže
pečenia cukrárskych výrobkov. Verme, že týmto sa odštartovalo širokospek-
trálne podujatie, ktoré sa bude tešiť vašej hojnej účasti pri ďalších ročníkoch -
možno s heslom: „Zelená je tráva, futbal ľudí spája.“ 

Anton Katrenčík


