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DEŇ OTCOV

Milan Rúfus:
Nedeľná modlitba za otcove ruky

Otcove ruky na večernom stole.
Také sú veľké ako taniere.

O chvíľu pôjde preč -
kúpiť chlieb za mozole.

Iba čo doje zvyšky večere.
Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom

A moja dlaň sa v jeho stratí,
akoby jej tam ani nebolo.

A ja viem veru, čo sa možno stane,
že vyhŕkne mi slza na líčko.

Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane
ako ružové vtáčie vajíčko.

Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke.

A ničoho sa nebudem už báť.

Tretia júnová nedeľa už od roku 1966 oficiál-
ne patrí našim najdrahším oteckom. Otec je oso-
ba, ktorého veľkej ruky sa nebojí ani malé dieťa
a s dôverou sa k nej privinie. Pretože vie, že tam
nájde pokoj a bezpečie. Bez otca by sme neboli
ani zďaleka tým, čím sme. Preto by sme vám
chceli, milí lesňanskí oteckovia (a osobitne tomu
môjmu:), za všetko poďakovať a prajeme vám
veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania, podpo-
ry v ťažších chvíľach a v tých bežných mnoho
radosti a úsmevu.

Za redakciu LN Mária Brišová

Ľudové mi-
sie alebo inak
„farské misie“
sú akýmisi du-
chovnými cvi-
čeniami pre
celú farnosť.
Nie každý má
možnosť vyko-
nať si takéto du-
chovné cviče-
nia pre obnove-
nie svojho vzťa-
hu s Bohom
v tichu exercičného domu. Tak aj pre nás pripravili
pátri redemptoristi z Kongregácie najsvätejšieho

Vykupiteľa z Podolínca celý týždeň prednášok
a modlitieb zameraných na to, aby si každý z nás
mohol obnoviť svoj duchovný život, posilniť sa vo
viere a láske a tým sa viac priblížiť k Bohu. Farské
misie boli umocnené obdobím, v ktorom sa kona-
li. Bol to čas pôstu, od soboty 30.3.2014 do nedele
6.4.2014. Umocnené boli rovnako aj skutočnos-
ťou, že v našej farnosti sa misie konali naposledy
pred 44 rokmi, t.j. v roku 1970. Tieto misie veria-
cim pripomínal misijný kríž, ktorý teraz nahradil
nový a bude nám pripomínať tento milostivý čas.

V priebehu týždňa sa tím misionárov pod ve-
dením pátra Michala Zamkovského a p. Martina
Zanovita prihovárali vo svojich misijných káz-

Ľudové misie po dlhých rokoch

Letná (prázdninová) súťaž
„ČIN LETA 2014“

Lesnianske noviny v spolupráci so sponzormi
LN vyhlasujú veľkú prázdninovú súťaž s názvom
„Čin leta 2014“. V obci si môžeme vyskúšať vzá-
jomne akýmkoľ-
vek spôsobom
pomoc jeden
druhému, preja-
vovať si vzájom-
nú solidaritu či
len tak si medzi
sebou rozdávať
radosť. Neváhaj-
te prihlásiť do súťaže kohokoľvek, o kom si myslí-
te, že práve jeho skutok(skutky) si zaslúžia pozor-
nosť. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky vekové
kategórie od 2 – 99 rokov . Hlavnou cenou
budú rodinné vstupenky do aquaparku a iné vecné
ceny. Súťaž začína od tejto chvíle  a bude ukon-
čená 10. septembra 2014. Vyhodnotenie a odo-
vzdanie cien sa uskutoční do konca septembra,
o čom vás budeme informovať v ďalšom vydaní
LN a priebežne na LN na facebooku. Prihlásiť sa
môžete prostredníctvom mailu lesnianskenovi-
ny@gmail.com, cez správu na FB alebo poštou na
adrese OZ Beskyd č.303. Na všetky vaše „dobré
skutky“ sa už vopred tešíme.

Heslo leta: „Pomáhajme si navzájom“ 
Redakcia LN

ňach a prednáškach veriacemu ľudu. Každý deň
bol zameraný na inú oblasť, napr. modlitba, viera,
sviatosť zmierenia, posledný súd, láska a manžel-
stvo... Manželia si mohli obnoviť svoje manželské
sľuby, chorým bola vyslúžená sviatosť pomazania
chorých, pre mladých tu boli modlitby chvál. Na-
koniec to vyvrcholilo tým najhlavnejším: Eucha-
ristiou. Po svätých omšiach boli oslovované po-
stupne rôzne kategórie – muži, ženy, mládež, deti,
slobodní a manželia. Taktiež bola príležitosť
k sviatosti zmierenia a možnosť osobného rozho-
voru s pátrami.

Verím, že aj keď sa misie v našej farnosti už
skončili, slová kňazov, ktoré boli zasiate do našich
sŕdc, padli do úrodnej pôdy, budú klíčiť a rásť
a nakoniec prinesú niekoľkonásobnú úrodu.

Dozvedel som sa od pátrov, že čas milostí to
bol pre obidve strany. Aj oni odchádzali z našej
farnosti povzbudení a s prísľubom, že sa za našu
farnosť budú aj naďalej modliť. Na záver mi ostáva
len poďakovať Pánu Bohu a Matke Ustavičnej
pomoci za ten milostivý čas a taktiež ďakujem
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na celom priebehu misií (kuchárkam, pekárkam,
mužom, ktorý pripravili misijný kríž...) a samo-
zrejme bývalému farárovi p. Tondrovi, ktorý bol
iniciátorom misií.

S pozdravom za členov pastoračnej
a hospodárskej rady
Dominik Podstavek
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Deti svoj sviatok slávili v kostole
I. sv. prijímanie žiakov dvoch 3. tried sa tento rok konalo na deň detí 1. júna. K sv. prijímaniu po prvýkrát pristúpilo 52 detí. Na túto sviatosť deti pripravovali

katechétky p. Adriana Chudobová, p. Zdenka Majcherová a kaplán Jozef Dobrovič, za čo im patrí veľké poďakovanie, ako aj celému spevokolu, ktorý slávnosť
sprevádzal.

Jozef Rošťák

Dňa 24.5.2014 sa uskutočnilo okresné kolo detskej hasičskej súťaže
Plameň detí vo veku 8-15 rokov. Súťaže sa zúčastnili družstvá z troch okresov
Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Našu obec tento rok reprezentovalo už
po piatykrát družstvo chlapcov, ktorí sa umiestnili na peknom treťom mieste
spomedzi 15-tich družstiev. Týmto si vybojovali prvýkrát v histórii našej obce
postup na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční 14.6. v Likavke. Tento školský rok
vzniklo aj dievčenské družstvo vo veku 11-14 rokov. Na svojej prvej súťaži sa
umiestnilo na prekvapivom treťom mieste z ôsmich družstiev. Tieto výsledky
svedčia o šikovnosti detí z našej obce, o ich vytrvalosti a zodpovednom

Mladí požiarnici – „Plameňáci“ získali dvakrát bronz

prístupe k príprave na školskom krúžku, ale aj poobedňajších tréningoch
počas celého roka pod vedením Rudolfa Brisudu a Štefana Murína. Touto
cestou chceme poďakovať aj vedeniu obce a školy, dobrovoľným hasičom,
sponzorom a hlavne trpezlivým rodičom za prejavenú podporu. Nech nás
všetkých spája heslo „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“.

Štefan Murín

Poľnohospodárske družstvo má novú predsedníčku
Na februárovej schôdzi si členovia družstva zvolili novú predsedníčku.
Stala sa ňou pani Emília Pojezdalová, ktorá v tejto funkcii nahradila doteraj-
šieho predsedu pána Jozefa Tisoňa. Z troch kandidátov, popri pani Marian-
ne Kianičkovej a pánovi Vendelínovi Brišákovi, získala pani Pojezdalová
najviac volebných hlasov.

Redakcia LN



strana: 3

Od posled-
ných volieb
predsedu a po-
slancov ŽSK
uplynulo už viac
ako pol roka.
Zväčša o tom,
čo sa udialo,
plánuje alebo
práve deje v ob-
lastiach spravo-
vaných práve
župou, sa do-
zvedáme často
neskoro alebo
iba pred voľba-
mi. V mene Lesnianskych novín sme sa na niekto-
ré veci, týkajúce sa najmä nášho okresu, opýtali
poslanca VÚC pána Igora Janckulíka.

Zdravotníctvo
V poslednom období rezonovala v regionál-

nych médiách téma dialyzačného centra v Orav-
skej poliklinike Námestovo. Takmer 20 tisíc ľudí
sa podpísalo pod petíciu za zachovanie dialýzy
v Námestove, ktorá bola spájaná aj s vašou oso-
bou, viete nám k tomu niečo bližšie povedať?

Téma dialýzy a konkrétne vrátenie dialyzačné-
ho centra(DC) späť do Námestova má viac rozme-
rov. Jeden – podstatný je ten, že ľudia na Orave sa
prostredníctvom petície dokázali ozvať a postaviť
k niečomu, s čím nesúhlasia a ešte podstatnejší bol
ísť za cieľom až do vyriešenia problému. Tu by
som chcel spomenúť, že sa to podarilo len vďaka
tomu, že sme sa všetci spojili a išli za spoločným
cieľom. Zásluhu na úspešnosti tejto akcie mal nie-
len petičný výbor s predsedom Mariánom Gríg-
ľom, v ktorom sme boli aj my dvaja noví poslanci
VÚC s pánom Albínom Maslaňákom, ale ako
hovorím, bolo to spojenie viacerých ľudí v dobrej
veci. Spomeniem len vedenie Oravskej poliklini-
ky Daniela Fejová a Karol Kurtulík , pomohla
nám aj podpredsedníčka parlamentu p. Erika Juri-
nová, samotní pacienti zastúpení Ondrejom Jac-
kulíkom a samozrejme veľkú zásluhu na tom mali
aj všetci tí, ktorí zo solidarity petíciu podpísali.

A ten druhý rozmer?
To je otázka samotného plnenia účelu pre pa-

cientov a tým aj podpora ekonomického rozvoja
Oravskej polikliniky a následne aj rozvoja horno-
oravského regiónu. Po predložení faktov na pôde
samosprávneho kraja, že dialyzačné centrum (DC)
prinesie námestovskej poliklinike zisk, ktorý sa
môže použiť na ďalší jej rozvoj, nám prisľúbil
podporu aj predseda ŽSK Juraj Blanár.

Od kedy si teda reálne budú môcť pacienti
skrátiť cestu z Trstenej do Námestova?

Limity pre zdravotné poisťovne sú povolené
už od augusta, avšak zariadenie DC, konzultácie
s lekármi, zriadenie nefrologickej ambulancie, ob-
staranie samotných prístrojov a materiálu to môže
predlžiť do konca roka. Myslím, že od januára
2015 by DC malo normálne fungovať.

Chceli by ste spomenúť ešte niečo týkajúce sa
zdravotníctva?

V našom okrese máme 4 zariadenia pre senio-
rov, v ktorých by sme do budúcna chceli pomôcť
riešiť ich potreby. Najviac investícií by snáď potre-
bovala staršia budova DSS v Zákamennom, o jej
rekonštrukciu sa budeme snažiť čím skôr.

Tiež by som chcel upozorniť na chystané od-
predaje pozemku pri poliklinike vo výmere

Z nášho Žilinského samosprávneho kraja

549 m2 a to za cenu 12,55 EUR za m2. Je nekorekt-
né, aby sa ľudia skladali na zdravotnícke zariade-
nie, odpredávali svoje pozemky pre potreby zdra-
votníctva a následne boli pozemky odpredané na
súkromné účely. Tento odpredaj sa budeme snažiť
zastaviť, aby sa aj v budúcnosti poliklinika mohla
rozrastať- bez pozemku to možné nebude. V tomto
smere nás podporili aj všetci poslanci námestov-
ského mestského zastupiteľstva spolu s primáto-
rom mesta p. Kaderom ako aj všetci poslanci VÚC
nášho okresu.

Doprava
Cesta spravovaná VÚC prechádza aj Orav-

skou Lesnou a pokračuje až po Lokcu.
Na jeseň bola uskutočnená čiastočná rekon-

štrukcia asfaltového povrchu v našej obci. Pô-
vodne bola plánovaná oprava asfaltového kober-
ca až po Zákamenné. Môžeme očakávať aj opra-
vu tejto cesty v najbližšom období?

Podľa mojich vedomostí, na väčšiu opravu tej-
to vozovky tento rok nie sú vyčlenené finančné
prostriedky. Plánovaná je iba dotácia 50 tis. EUR
na cestu medzi Zákamenným a Novoťou, resp.
v Novoti.

Školstvo
Čo by ste dal do pozornosti v tejto oblasti?
Aj tu má VÚC v našom okrese v kompetencii

4 stredné školy. Podobne aj tam sme boli informo-
vaní o rôznych potrebách, ktoré sa budeme po-
stupne snažiť vyriešiť.

Cestovný ruch
Bude sa aj tu niečo rozvíjať?
Čo by sa mohlo týkať cestovného ruchu, pri-

pravujú sa pomerne veľké projekty na prepájanie
cyklotrás, ktoré by sa mali dotknúť všetkých obcí.

Ako nováčik v územnej politike ste bol pomer-
ne veľmi úspešný v jesenných voľbách do ŽSK, čo
si myslíte, že na to malo vplyv?

Ľudia ma v regióne poznajú už dlhšie. Možno
aj z dobrovoľného záchranného systému ORS,
ktorý funguje už 6 rokov. Vždy som sa snažil
ľudom pomáhať, možno aj to ľudia vnímajú a pre-
javili mi podporu aj v regionálnej politike.

Aký ste mal pocit, keď ste sa ocitli v priestore
regionálnej politiky?

Osobne to nevnímam ako politiku alebo rivali-
tu strán.Mojou snahou je riešiť spoločne veci, kto-
ré sú potrebné pre náš región.

Vidíte nejaké rezervy, kde by sa dalo viac
spraviť pre náš Námestovský okres?

Iste, vo všetkom sa dá vždy pridať. Privítal by
som väčšiu súdržnosť a spoluprácu medzi poslan-
cami VÚC za Oravu, obcami a ostatnými inštitú-
ciami v regióne. Spoločne sa vždy dá toho urobiť
viac.

Ľudia často vnímajú aktivitu poslancov naj-
mä pred voľbami, potom akoby sa sústreďovali na
svoju prácu bez akejsi spätnej väzby. Myslíte si,
že komunikácia medzi poslancami VÚC a ob-
čanmi jednotlivých regiónov by sa dala ešte zvý-
šiť?

Osobne sa snažím viac komunikovať s jednot-
livými inštitúciami v regióne, ktorých sa majú
dotýkať nejaké zmeny. Vopred sa ich snažím infor-
movať, aby poprípade mohli aj oni dostatočne
včas na jednotlivé návrhy, zmeny či úpravy reago-
vať.

Za LN Jozef Rošťák

Zdravotné okienko

Lymfedém a jehopríznaky
Lymfedém – opuch (edém) miazgový – lymfatický
je ochorenie spôsobené nahromadením tkanivovej
tekutiny, tkanivového moku v podkoží. Vzniká
z nedostatočnej činnosti lymfatických ciev, ktoré
odvádzajú lymfu z medzibunkového priestoru ale-
bo oslabením svalových vlákien. Môže vzniknúť aj
z dôvodu nedostatočne vyvinutého lymfatického
systému. Lymfedém narušuje: metabolizmus, zvy-
šuje hromadenie produktov metabolizmu v organiz-
me, zaťažuje organizmus, čo spôsobuje zníženie
imunity (obranyschopnosť) ľudského tela a je zvý-
šená náchylnosť na infekčné ochorenia.
Príznaky lymfedému:
1. Pocit mravenčenia a napätia v končatine
2. Pocity narastajúceho tlaku, brnenia a bolesti
3. Farba kože je bledšia
4. Zvyšuje sa únava

končatiny
5. Zvyšuje sa objem

končatiny
6. Vyhladzujú sa zá-

hyby kože, vzniká
opuch (edém)

7. Dochádza k ob-
medzeniu pohyblivosti kĺbov končatiny

8. Dochádza ku kožným zmenám, ekzémy, plesne,
vznikajú trhlinky, pľuzgieriky

9. Neskôr opuch tvrdne a stáva sa tuhým fibróznym
Liečenie lymfedému,ktorý sa prejavuje opuchom,
je možné manuálnou lymfodrenážou. Potom kom-
presívnou bandážou, ktorá sa aplikuje po každej
manuálnej lymfodrenáži, cvičením, ktoré sa musí
opakovať viackrát denne.

Všetko však závisí od stupňa lymfedému.
Lymfodrenáž sa neodporúča vykonávať:
� pri doteraz neliečených alebo nedoliečených ra-

kovinových ochoreniach,
� akútnych bakteriálnych a vírusových ochoreniach,

akútnych horúčkovitých stavoch, akútnych žilo-
vých ochoreniach, eryzipel – ruža (infekčné povr-
chové kožné ochorenie), ochoreniach obličiek
a pečene, priľavo a pravostrannom srdcovom zly-
hávaní, zelenom očnom zákale, tehotenstve, neo-
šetrenom kožnom ochorení.

Neviete, čo je Manuálna
lymfodrenážna masáž?

Je to druh masáže, ktorá sa vykonáva pomalými
špeciálnymi hmatmi na podporu odtoku lymfy z me-
dzibunkového priestoru tkanív, celého tela podľa toho,
na ktorú časť sa prevádza. Lymfa je tekutina, ktorá
tvorí obsah lymfatických ciev a uzlín a je zložená
z produktov, ktoré vznikajú v ľudskom tele ako odpa-
dové, cudzorodé látky, obsahuje aj baktérie a vírusy,
ktoré je potrebné odstrániť z tela. Tie sa odplavia tak,
že pomôžeme lymfatickému systému, manuálnou lym-
fodrenážnou masážou naštartovať očisťovanie tela od
škodlivých a neužitočných látok. Účinná je na odstrá-
nenie opuchov a príznakov ťažkých nôh, po dlhodo-
bom stoji alebo sedení v zamestnaní. Znižuje bolesť,
upokojuje, je vhodná pofyzickej alebo psychickej zá-
ťaži. Ďalejsa využíva pri odstraňovaní celulitídy, ktorá
trápi ženy, a pomáha odstraňovať príznaky tzv. poma-
rančovej kože. Manuálna lymfodrenáž sa vykonáva
ručne, bez použitia oleja, je bezbolestná a príjemne si
pri nej oddýchnete. Je účinnejšia ako prístrojová lym-
fodrenáž. V Nemecku je známa od roku 1963. Je však
potrebné podľa závažnosti ochorenia viackrát ju opa-
kovať. Už po prvej procedúre je vidieť zmeny, opuch sa
zmierni cca o 1 cm a nohy sú ľahšie, bez únavy. Jedna
manuálna lymfodrenáž pre unavené dolné končatiny
trvá 45 minút. Anticelulitídová lymfodrenáž dolných
končatín trvá 60 minút.

Viac informácií Vám ochotne poskytnem
na tel. čísle: 0908 917 809

kontaktná osoba: Bc. Eva Murínová,
Masérske centrum Oravská Lesná



strana: 4

Školský rok sa v materskej škole končí zas...

Keď sa chceme trošku obzrieť späť, máme pred
očami mesiac marec a to je čas, kedy sme sa
s knihami stretávali viac v rôznych podobách.
Každý si rád vypočuje obľúbené „Rozprávky sta-
rých mám“. Deťom ich prišli do materskej školy
porozprávať, prečítať ich staré mamy, mamičky

a to sa im veľmi páčilo. Neskôr mali možnosť so
svojimi pani učiteľkami navštíviť Obecnú knižnicu
a knižnicu v Základnej škole, pre niektoré deti to
bolo po prvýkrát. I keď sa deti stretávajú najmä
s klasickou rozprávkou, veršovanú „Červenú čia-
počku“ majú v obľube. V škôlke nám ju zahrali
a predniesli naše pani učiteľky. Veľmi radi sme si
ju pripomenuli tak trochu netradične. V marci
k nám zavítali Katka s Hugom v divadielku
o sladkostiach. Cez tento príbeh a pekné pútavé
piesne sa deti presvedčili o tom, že jesť zdravo sa
oplatí. A aby toho nebolo málo, prišli medzi nás

divadelníci so svojou hudobnou rozprávkou ,,Ako
sa Matesko oženil“. Mohli sme si ju pozrieť pod
šírym nebíčkom na našej škôlkarskej terase.
A keďže k nám zavítala jar, v apríli už všetko
naokolo dostávalo jarné farby. A „rozjarievalo“ sa
aj v našej materskej škole. Ako? Cez šikovné
rúčky škôlkarov, cez nápady pani učiteliek a rodi-
čov, ktorí prišli medzi nás, aby s deťmi tvorili
niečo pekné jarné... A apríl je tiež mesiacom lesov,
to vedia už aj naši škôlkari a čo všetko v nich žije,
nám prišiel porozprávať ujo poľovník. Doniesol
nám ukázať aj niekoľko najznámejších zvierat
a dokonca sme aj niektoré z nich počuli, lebo
vedel tieto zvieratká aj napodobniť. Dozvedeli sme

...ako len rýchlo ubehol ten čas...
sa veľa zaujímavých informácií zo života lesnej
zveri a o ochrane prírody. Zametaním pieskovísk,
hrabaním pokosenej trávy a zbieraním odpadkov
sa aj škôlkari stali malými ochranármi a to bol
najkrajší darček pre našu Zem k jej sviatku. Neza-
búdame ani na ľudové zvyky

a tradície a preto sme tridsiate-
ho apríla v našej škôlke za spe-
vu ľudových piesní stavali
,,máj“. Nielen u nás sa staval ale
aj pri obecnom úrade, kde sme
boli všetci pozvaní. Atmosféru
spríjemnili svojím ľudovým
pásmom aj deti z motýlikovej
a slniečkovej triedy. Jeden z naj-
krajších sviatkov „Nášmu srd-
cu najbližší“ sme slávili v ma-
terskej škole 7.mája na spoloč-
nom posedení s rodičmi. Deti
svojim maminkám a ockom
k ich sviatku pripravili darček
v podobe piesní, básní, tanca.
Nechýbal ani malý darček, kto-
rý vlastnoručne zhotovili a sa-
mozrejme božtek na líčko... Ani
deti neostali bez prekvapenia.
Pani učiteľky im zahrali bábko-
vé divadlo ,,O kohútikovi a slie-

počke“, kde si deti uvedomili, aké je potrebné
navzájom si pomáhať, aby nám bolo na svete spolu
dobre. A veru že bolo: ,,Dnes je krásne, to bude
deň... :)“ touto piesňou sa nám začal ,,Sviatočný
deň detí“, ktorý bol sprevádzaný ľudovými pies-
ňami, hrami a zábavou. „Anička s Jurkom“ roz-
tancovali všetky deti, rozdali nanuky, ktoré dostali
ako sponzorský darček. Nakoniec ich čakalo pre-
kvapenie v batohoch, ktoré si rozbalili v triedach s
pani učiteľkami a chutný guláš od pani kuchárok.
A prekvapení bolo viac. V triede Motýliky sa deti
tešili novým vankúšikom a dekám, malé „Lienky“

prekvapili postieľky v spálni –
nové posteľné obliečky od pani
starostky. Mesiac jún všetkým
dáva na známosť, že o krátky
čas sa školský rok končí. Aj vý-
chovno–vzdelávací proces pred-
školákov našej materskej školy
sa chýli ku koncu. V piatok
20. júna sa naši predškoláci sláv-
nostne rozlúčia s materskou ško-
lou, s pani učiteľkami v prítom-
nosti svojich rodičov krátkym
rozlúčkovým vystúpením a po-
sedením so svojimi kamarátmi.
Prevádzka materskej školy bude
do 27. júna, aktivity s deťmi sa
budú realizovať najmä vonku
v prírode, budú sa niesť v atmo-
sfére leta a očakávaných prázd-
nin. V súčasnej dobe ešte nie je

rozhodnuté, či bude prevádzka materskej školy
pre deti aj počas letných prázdnin. O tom budú
rodičom poskytnuté informácie včas prostredníc-
tvom oznamu na vchodových dverách materskej
školy. Od začiatku školského roka sme v mater-
skej škole strávili spoločne veľa chvíľ. Cez hru,
edukačné aktivity, záujmové činnosti, pobyty von-
ku deti spoznávali a prehlbovali si poznatky
o okolitom svete, javoch v ňom pôsobiacich, zís-
kavali nové skúsenosti, poznatky, nadobúdali
a rozvíjali si zručnosti, formovali svoju osobnosť...
tak mohli krôčik po krôčiku napĺňať svoje túžby
a tešiť sa z nových detských objavov...

 kolektív učiteliek MŠ – Oravská Lesná

Prišli medzi nás...

Marec: Vanesa Majkútová, Len-
ka Sumegová, Tomáš Ko-
lenčík, Linda Srogoňová,
Šimon Kolenčík

Apríl: Adam Kvak
Máj: Miriam Kolenčíková, Teodor Briš

Od nás odišli...

Apríl
Justína Kureková 87 r.
Jozef Bejdák 48 r.
Emil Krivulčík 91 r.
Magdaléna Tisoňová 85 r.
Angela Pojezdalová 75 r.
Máj
Karolína Dendisová 84 r.
Albína Grofčíková 89 r.
Ilona Svinčáková 88 r.

Jubileum do júna oslávili...

85 rokov – Anton Bejdák,
Pavlína Holubčíková

80 rokov – Anna Lokajová,
Jolana Holubčíková

75 rokov – Serafína Murínová,
Štefánia Sumegová,
Apolónia Brňáková

70 rokov – Jozef Troják, Jozefína Godišová,
Margita Srogončíková,
Jozef Poleč, Anna Brňáková,
Emil Noga

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

Agneša Laššáková,  matrikárka

Naša matrika zaevidovala k 1.6.2014 3313
obyvateľov, ktorí sú na trvalo prihlásení v našej
obci. Ale ako vieme stále pribúdajú noví malič-
kí spoluobčania, z ktorých sa tešia hlavne rodi-
čia, 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

Späť k voľbám
Tento rok sme absolvovali už druhé voľby.

V tých marcových, v ktorých sme si vyberali
nového prezidenta, sa v našej obci v druhom
rozhodujúcom kole zúčastnilo 1484 voličov.
Z počtu 2397, ktorí mohli prísť voliť, to pred-
stavuje cca 62 % volebnú účasť. Počet získa-
ných hlasov: Andrej Kiska 881 hlasov, Róbert
Fico 583 hlasov.

V májových voľbách do európskeho parla-
mentu k volebnej urne prišlo už podstatne
menej voličov. Z 2403 voličov sa volieb zú-
častnilo iba 292 občanov, čo predstavuje cca
12 % účasť. Najviac hlasov získali europoslan-
ci za KDH 134 hlasov, za SMER 51 hlasov a na
treťom mieste skončili europoslanci za OĽA-
NO s 21 hlasmi.

Jozef Rošťák
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Zo školského života

TELESNÁ VÝCHOVA
Bedminton – obvodné kolo
Družstvo žiačok: S. Brišová (9. B), A. Kyrcová

(9. A) – 2. miesto
Družstvo žiakov: M. Kojda (9. A), T. Laššák

(9. A) – 3. miesto

SLOVENSKÝ JAZYK
Olympiáda SJL – okresné kolo
Zuzana Paľáková (9. B) – úspešný riešiteľ

Projekt VÝPRAVA NÁDEJE 2013
Zber papiera na škole – 3. miesto v krajskom kole

ANGLICKÝ JAZYK
Olympiáda ANJ – okresné a krajské kolo
Brigita Vrábeľová (9. A) – 1. miesto v okresnom
kole; 3. miesto v krajskom kole
Patrik Krivulčík (5. B) – 5. miesto v okresnom
kole

Jazyková súťaž ABC variant A – okresné kolo
M. Brňáková, A. Brňáková, M. Cabajová (všetky
zo 6. A) – 1. miesto
P. Krivulčík (5. B), G. Chudjaková (5. A),
E. Kurčinová (5. A) – 3. miesto

MATEMATIKA
Matematická olympiáda – okresné a krajské
kolo
Juraj Mlich (9. B) – 1. miesto v okresnom kole,
úspešný riešiteľ v krajskom kole
Patrik Krivulčík (5. B) – 1. miesto

BIOLÓGIA
Biologická olympiáda – okresné kolo, kategó-
ria C
Nikola Judáková (9. B) – 3. miesto

Biologická olympiáda „Poznaj a chráň“ – okres-
né kolo, kategória E
Lucia Mikulová (7. B) – 3. miesto
Martina Polečová (7. A) – úspešný riešiteľ

GEOGRAFIA
Geografická olympiáda – okresné kolo
Patrik Krivulčík (5. B) – 1. miesto
Marika Cabajová (6. A) – úspešný riešiteľ
Ján Škamor (8. B) – 4. miesto

Ako sa vám páčila tohtoročná zima? Trošku
zvláštna, na našu dedinu nezvyčajné – byť v zime
bez snehu a mrazu. Napriek tomu sme zimné ob-
dobie v škole strávili aj tradičnými zimnými ak-
ciami.

Fašiangy sme ukončili karnevalom. Do škol-
skej jedálne zavítalo množstvo rozprávkových
postavičiek – víly, princezné, ježibaby, piráti
i pirátky, strašidlá, rôzne zvieratká, dokonca i via-
nočný stromček či pečené prasiatko pekne naser-
vírované. Porota mala ťažkú úlohu vybrať tie naj-
krajšie.

12. marec bol veľmi dôležitý deň pre deviata-
kov. Čakalo ich testovanie vedomostí zo sloven-
ského jazyka a matematiky – Monitor 9. Niektorí
deviataci sa zúčastnili prijímacích skúšok na stredné
školy a v tomto čase čakajú na odpovede o prijatí.

Koncom marca mali sviatok učitelia. Žiaci na
to nezabudli a pripravili si pre svojich pedagógov
príjemné prekvapenie – niektorí žiaci sa stali uči-
teľmi a učitelia sa stali žiakmi. Pre nás učiteľov

bolo veľmi zaujímavé sadnúť si do školskej lavice
ako žiak. A žiaci – učitelia si vyskúšali, aké je to
byť učiteľom. Mnohí z nich uznali, že je to náročné
povolanie.

A čo taký 1. apríl? Pamätáte sa ešte na vaše
prvoaprílové žartíky? Keby ste v ten deň zavítali
do školy, videli by ste, ako po chodbe pobiehali
pyžamkáči a kravaťáci. V triedach sedeli kovboji,
bábätká, čerti i ježibaby. V jedálni desiatovali ta-
nečníci, šerifovia s mafiánmi a s ďalšími zaujíma-
vými osôbkami. Ale všetci títo „fešáci“ sa počas
dňa učili ako bežní žiaci.

Hoci to bol naozaj bláznivý deň, dokázali sme
byť aj vážni. V tento deň nás navštívili otcovia
misionári, ktorí u nás v tom týždni vykonávali
misie. Spolu so svojimi priateľmi nám prišli roz-
právať, zahrať i zaspievať o našom najväčšom pria-
teľovi – Ježišovi.

Jar už je tu v plnej kráse. Aj keď zima bola pre
nás dosť neobvyklá, bolo potrebné a nevyhnutné
uskutočniť jarné upratovanie. Koncom apríla sa

celá škola pustila do upratovania, pracovali malí
i veľkí. Vyčistili sme areál školy, škôlky a okolie
smerom k firmám, cestu ku starému kostolu, časť
náučného chodníka i lesa za školou. Mali sme
dobrý pocit z našej vykonanej práce. Len nás mrzí,
že sú medzi nami i takí spoluobčania, ktorí majú
radšej neporiadok a našu prácu za pár dní rozhá-
dzanými odpadkami zmarili.

Ani sme sa nenazdali a opäť nám zazvoní zvo-
nec, čo urobí školskému roku 2013/14 koniec. Ale
kým sa tak stane, čakajú nás posledné týždne
učenia, odpovedania a písania. Pôjdeme aj na škol-
ské výlety pozrieť si krásy a zaujímavosti nášho
Slovenska. Odovzdáme a dostaneme učebnice.
Upraceme triedy. Vyhodnotíme úspešnosť v zbere
papiera a tetrapakov. Rozlúčime sa s deviatakmi...
je toho pred nami ešte veľa. A potom – hurá na
prázdniny! Držte nám palce, aby sme 27. júna
odchádzali zo školy s úsmevom a dobrým vysved-
čením.

Zuzana Brňáková

Skôr, než sa rozlúčime, ešte sa vám pochválime,
akí sme boli úspešní po celý tento školský rok 2013/14:

FYZIKA
Fyzikálna olympiáda – okresné a krajské kolo
Juraj Mlich (9. B) – 1. miesto v okresnom kole;
úspešný riešiteľ v krajskom kole
Tomáš Janeta (9. B) – 1. miesto v okresnom
a 4. miesto v krajskom kole
Jozef Srogoň (8. A) – 1. miesto v okresnom kole
Michal Murín (8. A) – 2. miesto v okresnom kole
Ján Škamor (8. B) – úspešný riešiteľ

Matematická pytagoriáda – okresné kolo
Samuel Kojda (8. B) – 1. miesto
Miriama Mateášová (8. A) – 3. miesto
Daniel Novosad (3. A) – 3. miesto
Laura Tisoňová (3. B) – úspešný riešiteľ
Patrik Krivulčík (5. B) – úspešný riešiteľ

CHÉMIA
Chemická olympiáda – okresné kolo
Zuzana Paľáková (9. B) – 3. miesto v okresnom
kole; úspešný riešiteľ v krajskom kole
Tomáš Janeta (9. B) – úspešný riešiteľ

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Biblická olympiáda – okresné kolo
Patrik Krivulčík (5. B), Klára Srogoňová (7. A),
Martina Pojezdalová (7. A) – úspešní riešitelia

HUDOBNÁ VÝCHOVA
Slávik Slovenska 2014 – okresné kolo
Brigita Vrábeľová (9. A) – 2. miesto

ARCHIMEDIÁDA – okresné kolo
Štefan Olbert (7. B) – 1. miesto

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Polícia očami detí – regionálne kolo
Dušan Bartoš (5. B) – 2. miesto

Vesmír očami detí – okresné kolo
Tadeáš Vrábeľ (3. A) – 1. miesto
Timea Vrábeľová (4. A) – 3. miesto
Katarína Murínová (1. A) – 5. miesto

Mladí požiarnici – okresné kolo
Družstvo chlapcov „Plameň“ – 3. miesto
Družstvo dievčat „Plameň“ – 3. miesto

Partia mladých
vás baví a zabáva

Priatelia, opäť nám začal nový rok a my sa
s Vami chceme podeliť o nové zážitky, skúse-
nosti z akcií ktoré sa konali a o nové projekty,
ktoré pre Vás ešte len pripravujeme.

Posledné tri akcie, ktoré sa konali, boli svo-
jou kvalitou na úplne inej úrovni ako tie predo-
šlé. Nové skúsenosti, ktoré sme nazbierali, nám
pomohli k tomu, že na každej diskotéke, či už
Katarínskej, Štefanskej alebo Veľkonočnej bolo
okolo 1000 ľudí. Nešlo však len o počty a čísla,
ale predovšetkým o to, aby sme človeku, ktorý
na takúto akciu príde, dali niečo výnimočné.
Podarilo sa nám tu dostať najlepšieho sloven-
ského DJ – Milana Lieskovského a jedného
z najlepších českých DJ – Dj P.M.C.

Ku každej akcii bol vymyslený kreatívny
a zábavný program, súťaže, výzdoba, stánky,
tomboly a ďalšie vychytávky, ktoré celú akciu
priviedli k jednému krásnemu zážitku.

Nechceme totiž robiť len ďalšie radové
a stereotypné diskotéky, tých je tu na Orave až
moc. V prvom rade chceme, nech je Oravská
Lesná výnimočná svojím programom, pretože
práve odlišnosť od ostatných nám pomáha
k tomu, že nás stále navštevuje čoraz viac
ľudí. Za to Vám veľmi pekne Ďakujeme a sku-
točne si vážime vašu podporu. Bez Vás, ľudí
ktorí nás navštevujete, by sme nemali motivá-
ciu pokračovať. Pretože môžete mať otvorenú
kvalitnú kaviareň, ale keď nemáte komu nalie-
vať kávu, tak to nemá žiadny zmysel.

Práve preto sme pre Vás tento rok pripravili
MEGA program pod názvom HANAFEST
2014, na ktorý zavítajú elitné slovenské kapely
ako INE KAFE, ZOČI-VOČI a mnoho ďalších.
Je to jedinečný festival svojho druhu na Orave,
ktorý veríme, že určite urobí revolúciu v tejto
oblasti.

Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na Vás.

S pozdravom Partia Mladých
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Možno pri prvej myšlienke vlaňajšieho fašian-
gu pre seniorov ešte nikomu nenapadlo, že sa
stane tradíciou a obľúbenou zábavou pre nás
„o niečo“ starších. 

Keď pri vlaňajšom fašiangovom stret-
nutí sa nás zišlo cca 60, tento rok už počet
prekračoval stovku, o čom svedčí obľúbe-
nosť takýchto seniorských stretnutí. Touto
cestou by sme v mene klubu seniorov chceli
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave nášho posedenia konaného
3.3.2014. Ďakujeme zúčastneným hosťom,
pani starostke, prednostovi a pánu faráro-
vi. Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom,
ktorí sa zapojili a prispeli do tomboly, aby

II. ročník posedenia dôchodcov a iné aktivity...

každý zo zúčastnených dostal aspoň malú pozor-
nosť. Ďakujeme aj pomocníkom pri príprave veče-
re a mladým dievčatám za obsluhu.

Už dnes sa tešíme na spoločné stretnutie na
fašiangy o rok. Pridávame aj vtip,
resp. skutočný vtipný príbeh:

V miestnej firme sa (4.3.) roz-
právajú dvaja zamestnanci :

Ján: „Taký som bol včera roz-
čúlený na syna, že som nemohol
ani zaspať. Išiel do ško-
ly(gymnazista) a prišiel o 18-tej.
Vraj sa zastavil na pizzu.“

Jozef: „Čo si z toho robíš.
Naša mama išla do kostola na
pol tretiu, nič nepovedala a priš-
la o 11-tej v noci. Vraj bola na
dôchodcovskom  posedení.“ 

Podujatia v eRku 

MAŠKARNÝ PLES
Každý rok po sviatkoch radosti a pokoja pri-

chádza obdobie veselosti, maškár, tanca a ľudo-
vých zvykov – Fašiangy. Preto sme v spolupráci
s Obecným úradom zorganizovali Maškarný ples,
kde sme sa spoločne rozlúčili s najbláznivejšou
a najfarebnejšou etapou v roku. Maškarný ples sa
konal v KD Oravská Lesná prvú marcovú nedeľu
a zároveň poslednú nedeľu pred začatím 40 dňo-
vého pôstu. Súťažiť o skvelé ceny prišlo 150 detí
spolu s rodičmi. Počas zábavy medzi masky cho-
dila tajná porota, ktorá v závere podujatia odmeni-
la najtajomnejšiu, najmenšiu, najrozprávkovejšiu,

Členovia nášho klubu sa málokedy nu-
dia.Okrem pravidelných stredajších stretnutí v klu-
be sa zúčastňujú rôznych spoločenských podujatí
v obci ale aj mimo obec. V apríli sme sa spolu

s členmi klubov iných obcí zúčastnili aj
kúpeľného pobytu v Nimniciach, kde sme
sa trošku odreagovali od každodenných po-
vinností . Po návrate nás v kultúrnom
dome čakali nové väčšie priestory, za čo by
sme chceli poďakovať vedeniu obce. Stará
miestnosť už nepostačovala kapacite ne-
ustále pribúdajúcich členov nášho Klubu
seniorov, čo nás samozrejme len teší.

Za Klub seniorov
Jozefa Kureková a Emília Chvojková

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ
Vysielačka v Poprade, zbierka Dobrej noviny

pre deti v Afrike a nakoniec odmena v podobe
Misijnej púte. Aj tieto 3 celoslovenské podujatia
s radosťou vsúvame do nášho ročného programu.
Nie je to len o sobotňajších výletoch, ale tiež
o našej odvahe pomáhať deťom v chudobných
krajinách. 10. mája sme sa zúčastnili slávnostnej
sv. omše, ktorú celebroval žilinský diecézny bis-
kup Mons. Tomáš Galis. Naplnil nás povzbudivý-
mi a ďakovnými slovami a tiež v nás prebudil
ducha statočnosti a pomoci. Pre deti boli priprave-
né tvorivé dielne, hudobný program a nesmeli
chýbať ani čerstvé novinky z Afriky, kde sme sa
dozvedeli, ako pomohli peniaze, ktoré sme hlavne
vďaka vám v rámci Dobrej noviny mohli poslať do
najchudobnejších štátov. Rajeckú Lesnú sme si
veľmi obľúbili, preto sme sa rozhodli už 19. Les-
ňanský eRko tábor zorganizovať práve na tomto
krásnom mieste.

na jzábavnejš iu
a mnoho ďalších
originálnych ma-
siek. Spolu sme
odovzdali 11hlav-
ných cien no samo-
zrejme, žiadne die-
ťa neodišlo bez
sladkej odmeny.
Ďakujeme pani
starostke V. Mazú-
rovej za finančnú
podporu a všetkým
deťom s rodičmi za
vysokú účasť.

Vaši eRkári 
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Poďte sa s nami pozrieť do Arabských Emirátov 
Sedemmíľové boty tento raz zaniesli našich

Lesňanov Máriu a Mareka priamo do centra arab-
ského sveta – Dubaja. Na krajinu, tamojších oby-
vateľov a rozdiely v porovnaní s nami, sme sa
opýtali Márie Turoňovej, ktorá na jeseň so svojim
priateľom Marekom Vengrínom absolvovala cestu
do Spojených Arabských Emirátov.

Prečo ste sa rozhodli navšíviť túto arabskú
krajinu?

Bola to vysnívaná krajina. Sny si treba plniť,
preto voľba padla na Dubaj. S priateľom sme ho
navštívili minulý rok v novembri. V tom období je
tam okolo 31-35 stupňov, cez letné obdobie sa
teploty pohybujú okolo 45-50 stupňov.

Aké boli vaše prvé pocity po prílete?
Až po pristáti sme si uvedomili, kam sme vlast-

ne prišli. Po prílete sme mali zabezpečený Ahlan
servis-služba zabezpečujúca prednostné odbave-
nie formalít po prílete, absolvovala s nami scan
očí, prednostná pasová a colná kontrola.. Absol-
vovať to všetko samému by bolo dosť náročné

Líši sa ten arabský svet od nášho európské-
ho? Ľudia?

Možno žiadna arabská krajina nie je tak plná
kontrastov ako práve Dubaj. Na jednej strane
islamské mešity, beduínske trhy a na druhej strane
supermoderné výškové budovy, fontány, parky
a moderný spôsob života. Toto všetko obklopuje
horúca púšť, exotická vegetácia, piesočnaté pláže
,teplé more.

Pohľad na rodených Dubajčanov, oblečených
v dlhých bielych košeliach a s „arafatkami“ na
hlavách, sediacich v najluxusnejších modeloch áut
preháňajúcich sa po širokých hlavných triedach je
neopakovateľný. Domorodkyne sa tiež vyžívajú
v luxuse. Hoci na pohľad sú od hlavy až po päty

zahalené v čiernej abáji, pod ňou majú často oble-
čené šaty od najznámejších a najdrahších sveto-
vých návrhárov. Na verejnosti a v obchodných
centrách je pre nich zakázané držať sa za ruky,
pobozkať sa. Je to dokonca uvedené pri vstupe do
každého obchodného centra.

Mňa vždy pohľad na takéto dvojice fascinoval-
dokonalé spojenie tradícií a moderného života!

SAE a hlavne Dubaj sa dá veľmi dobre charak-
terizovať ako „multikultúrna spoločnosť“. Vedľa
seba sa tu dá vidieť hneď niekoľko rôznych svetov

Na farskej púti do Svätej Zeme, ktorá trvala
9. – 16. mája 2014, sa zúčastnilo približne 40 ľudí
z našej obce. Spolu s nami sa púte zúčastnil aj kňaz
Peter Fedor, ktorý nás púťou sprevádzal odbor-
ným výkladom a páter František (Vlado Olbert),
ktorý obohacoval duchovnú časť púte modlitbou
a slávením svätých omší. Počas týchto vzácnych
dní sme mali možnosť navštíviť Zem, kde sa píšu
biblické dejiny Starého aj Nového zákona, miesta,
kde je kolíska troch svetových náboženstiev –
židovského, kresťanského, moslimského, miesta,
ktoré sú spojené s narodením, účinkovaním aj
smrťou a zmŕtvychvstaním nášho Pána Ježiša Kris-
ta. Na týchto miestach, ako napr. Jeruzalem, Betle-
hem, Nazaret, EinKaren, Haifie, Kafarnaum, Hora
Tábor, Hora Blahoslavenstiev, Qumran, Masadu,
Jericho, Mŕtve more ... sme mali možnosť pocítiť
dotyk našej spásy. Určite pre každého z nás boli
neopísateľné zážitky, keď sme sa mohli dotknúť
„hviezdy“ symbolizujúcej miesto narodenia Ježi-
ša v Bazilike Narodenie Ježiša v Betleheme, stáť
na Golgote v Bazilike Božieho hrobu alebo byť
v samotnom Božom Hrobe či rozjímať o umučení
Krista pri prechádzaní po krížovej ceste „ViaDo-
lorosa“, tiež pri čítaní Svätého Písma sa zjednotiť
s apoštolmi a ostatným ľudom, keď im Ježiš hovo-
ril v podobenstvách pri Genezaretskom jazere.
Nezabudnuteľný je aj zážitok, keď si manželia mali
možnosť obnoviť manželské sľuby v KáneGalilej-
skej, na mieste zázraku premenenia vody na víno.
Všetci sme si obnovili krstné sľuby pri rieke Jor-
dán, kde Ján Krstiteľ pokrstil Pána Ježiša. Niektorí
putovali peši, iní sa taxíkom doviezli na Horu
Tábor, kde sa Ježiš premenil pred apoštolmi. Nav-

Naša púť do Svätej zeme

štívili sme krásnu Baziliku Zvestovania Pána
v Nazarete s kupolou v tvare obráteného kvetu
smerom dolu k ľuďom symbolizujúcu vzťah Panny
Márie k nám a k celej zemi. Bazilika stojí na
mieste, kde žila Panna Mária. Hneď blízko je Kos-
tol sv. Jozefa, ktorý stojí na mieste, kde žila Svätá
Nazaretská rodina. Boli sme sa na Olivovej hore,
kde sa Ježiš potil krvou. Z Olivovej hory sa nám
naskytol krásny pohľad na panorámu starého mes-
ta Jeruzalem, Údolie Cedron a židovský cintorín.
Žiadny pútnik asi nevynechá návštevu Západného

ako len na málo iných miestach našej planéty. Už
len tým je to fascinujúca krajina. Je dôležité podo-
tknúť, že SAE a miestni obyvatelia nadovšetko
tolerujú cudzincov a turistov. Ľudia sú tu nesku-
točne milí, vždy usmiati a ochotní vám pomôcť aj
keď ste úplne cudzí ľudia. Je pre nich bežné stále sa
usmievať, pozdraviť sa...

Mali ste možnosť dostať sa na nejakú dedinu?
Výhody, nevýhody?

Keďže sme boli ubytovaní priamo v meste
Dubaj, boli sme obklopení len luxusom, drahými
autami (asi 90 % z nich bielej farby), obrovskými
budovami, nákupnými centrami.

Jednou z mnohých iných predností SAE je
takmer nulová kriminalita, takže sa tú doslova
každý môže cítiť úplne bezpečne. V Emirátoch je
zakázaný predaj alkoholu, nieje možné ho ani
zohnať.

Dubaj je obrovským strediskom/prekladiskom
pre trh na strednom východe. Má špičkovú in-
fraštruktúru a priateľské podnikateľské prostredie.
Obrovským lákadlom je nepochybne aj absencia
daní, aspoň tak, ako ich poznáme my.

Odporúčali by ste ostatným toto vyhľadávané
mesto navštíviť?

Určite áno. Je to nádherná krajina, ktorú sa
oplatí navštíviť pre to množstvo vecí, ktoré sa
nikde inde navštíviť nedajú, vyzdvihnem hlavne –
najvyššiu vežu sveta BurjKhalifa, umelo vytvore-
ný ostrov PalmJumeirah, najväčšie nákupne cen-
trá sveta – DubaiMall, MalloftheEmirates, kde je
možnosť lyžovať priamo v obchodnom centre
a obrovské množstvo ďalších zaujímavostí.

Vrelo odporúčam každému, určite sa tam pôj-
deme ešte raz pozrieť.

Za LN Anna Pojezdalová

múru, zvyšku hradieb, ktorými Herodes obklopil
chrámové návršie, známeho pod názvom Múr ná-
rekov. Tu sa Židia chodia 24 hodín denne modliť
(muži oddelene od žien) a očakávajú príchod Me-
siáša. Skutočne majú pravdu tí, ktorí hovoria, že
návšteva Svätej zeme je piate evanjelium. Čas
strávený na týchto miestach bol určite pre nás
hlbokým a nezabudnuteľným zážitkom a dúfame,
že bude pre nás duchovným bohatstvom na celý
život.
S vďakou Bohu, za pútnikov Dominik P. a Zdenka M.
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Mužstvo dospelých môže po ukončení sezóny
pokojne spávať, keďže splnili svoj cieľ, ktorý si
stanovili hneď po zostupe do III. triedy. Už
po jesennej časti súťaže to pripomínalo spanilú
jazdu. Medzi tromi žrďami dostali šancu bývalí
brankári, keďže Jakub Vrábeľ odišiel za prácou do
zahraničia. Družstvo Oravskej Lesnej sa s naj-
menším počtom inkasovaných gólov, iba 10 gólov
v 16 zápasoch, umiestnilo na prvej priečke a tým
si vybojovalo opätovný návrat do II. triedy. Obavy
z chýbajúcich gólových strelcov sa rozplynuli hneď
po prvých zápasoch, keď priemerný počet strele-
ných gólov na zápas sa zastavil na čísle 2,5. Plu-
som v tomto asi najmladšom mužstve v súťaži bol
prístup drvivej väčšiny hráčov k zápasom. Chala-
ni si tak svojimi výkonmi opäť získali divákov
a všetkých presvedčili, že futbal naozaj hrať vedia.

Naši dorastenci si dvomi pokazenými zápasmi
skomplikovali postup do IV. ligy. Aj keď stále ešte
nič nie je stratené, ale postup už nemajú iba vo
svojich rukách. Plusom tohto mužstva je zohra-
nosť, keďže všetci sú odchovanci bývalého trénera
Petra Vrábľa, čo je na ihrisku aj cítiť. Po jarnej časti
súťaže príde veľké množstvo mladých šikovných
chalanov, ktoré pomôže vyhrávať zápasy s kým-
koľvek.

Prezidentovi TJ, predsedovi futbalového od-
dielu a tajomníkovi TJ sa podarilo zorganizovať

Zelená je tráva, futbal to je hra....

stretnutie s rodičmi starších a mladších žiakov,
kde sa dohodli na intenzívnejšej pomoci zo strany
rodičov. Určite najväčšia pomoc je pre Milana
Dendisa, ktorému pravidelne chodia pomáhať hlav-
ne otcovia týchto žiakov. V súťaži sa starší žiaci
držia v strede tabuľky a mladší žiaci skôr v dolnej
polovičke tabuľky. Prípravka, ktorej sa intenzívne
venuje hlavne Jaro Mateáš, získala v poslednom

turnaji prvé body, čo ich tréner vidí ako veľké
pozitívum, pretože sa tam rodia ďalšie hviezdy
lesňanského futbalu.

Dominik Dendis

Športová rubrika sa tento raz nesie v znamení
pozitívnych správ. Prvou je historický úspech na-
šich stolnotenistov, ktorí sa ako nováčikovia tretej
ligy pred sezónou 2013/2014 prvotne snažili
o udržanie v novej kategórii. Po sérii výhier sa
však situácia vykryštalizovala úplne inak a z no-

váčika sa stal líder tretej ligy, ktorý dokázal kon-
kurovať tímom ako Žilina, Ružomberok, Čadca
a Dolný Kubín. Tento post si striedavo udržiavali
až do víťazného konca a tak sa pingpongovému
A-tímu Oravskej Lesnej v zložení Juraj Teplanský
(Tvrdošín), Igor Bohovič (Kysucké Nové Mesto),

Stolnotenisti — historický úspech

Ivan Srogončík, Martin Kolenčík a náhradník
Martin Briš podaril postup do druhej ligy, kde sa
v sezóne 2014/2015 popasujú s celkami Banskej
Bystrice, Zvolena, Martina či Lučenca. I v mene
redakcie Lesnianskych novín našim stolnotenis-
tom k tomuto úspechu gratulujeme a veríme, že
svoje miesto si i v tejto lige obhája. Rovnaký
úspech sa podaril i tímu „D“ (Dušan Antušák,
Miroslav Fafejta, Anton Kvak, Briš Marián) , kto-
rý sa z 7. ligy v barážovom stretnutí s tímom
Tvrdošín „D“ prebojoval do 6. ligy k svojim spo-
lupútnikom - tímu „C“.

Veronika Kvaková

Naše kvetinárstvo

KVETY U VLASTY ponúka:

Z obecného zastupiteľstva
Veľa čitateľov sa pýta, prečo v novinách nein-

formujeme o rokovaniach zastupiteľstva a nezve-
rejňujeme prijaté uznesenia, ako tomu vždy bý-
valo pravidlom. Určite by sme vás radi informo-
vali o dianí v zastupiteľskom zbore, avšak rok
a pol poslanci neprijali takmer žiadne uznesenie.
Pri zvolaní OZ bolo rokovanie viackrát neuzná-
šania schopné z dôvodu neprítomnosti nadpolo-
vičnej väčšiny. Jedným z dôvodov bolo aj podľa
poslancov navodenie protiprávneho stavu zo stra-
ny starostky obce, kde mali byť nezákonným spô-
sobom zbavení mandátu dvaja poslanci OZ
a namiesto nich mali nastúpiť ďalší náhradníci.
Pred dvomi rokmi 9 z 11 poslancov žiadali sta-
rostku obce o riešenie tohto protiprávneho stavu
v zastupiteľstve, na čo starostka obce nereagova-
la. Naopak tvrdila, že nebol porušený žiaden zá-
kon a poslanci sa podľa nej mandátu vzdali.
V podstate odvtedy sa poslanci odmietali zúčast-
ňovať na takýchto zastupiteľstvách, kde vznikol
stav, že namiesto 11 poslancov mala obec poslan-
cov 13. Každé prijaté uznesenie by mohlo byť
v budúcnosti spochybniteľné a mohlo by sa stať,
že obec by v budúcnosti musela vracať finančné
prostriedky, napríklad z eurofondov. V priebehu
tohto obdobia už niekoľko poslancov rezignovalo
z poslaneckého mandátu a existuje tu akési
„poslanecké“ bezvládie. Respektíve po celé toto
obdobie rozhoduje o obecnom rozpočte sama
starostka obce, čo predstavuje ročne čiastku cca
740 tisíc EUR.

Jozef Rošťák

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
VÁS POZÝVA

29. júna na ŠPORTOVÝ DEŇ (volejbalový,
bedmintonový a futbalový turnaj) s výborným
gulášom a dobrou hudbou

25. júla na HANAFEST 2014 na ktorý zavítajú
elitné slovenské kapely ako INE KAFE, ZOČI-
VOČI a mnoho ďalších. Je to jedinečný festival
svojho druhu na Orave.

• KYTICE –svadobné kytice, gratulácie
• Najnovšie ponúkame:

Zdobenie svadobných sál
Výzdoba kostola a auta nevesty / ženícha

• Rezané kvety, črepníkové kvety a umelé kvety
• Darčeky, sviečky, vázy, keramika, bytové

doplnky
• Kvetináče, keramické obaly na črepníkové

kvety
• ORAVSKÉ SUVENÍRY
• Sezónny tovar

Pondelok – piatok 12:00 – 17:00
Sobota   9:00 – 12:00
Nedeľa zatvorené

VLASTA TISOŇOVÁ
Tel.: 0903 751 967, Oravská Lesná 6

Mimo otváracie hodiny volajte,
radi vás obslúžime.

Nájdete nás aj na webe
Lesnianske noviny si môžete prečítať aj na

webovej stránke www.beskyd.sk, kde nájdete
všetky noviny, ktoré doteraz vyšli. Podobne nás
môžete nájsť na Facebooku, kde priebežne in-
formujeme o dianí v obci a blízkom okolí na
facebookovej adrese Lesnianske noviny. Vaše
námety, pripomienky, príspevky či inzerciu
môžete posielať na mailovú adresu lesnianske-
noviny@gmail.com, resp. do správy a FB.
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