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Náš 100-ročný kostol sv. Anny sa na jeseň
obliekol do nového kabáta. Obnovovala sa celá
fasáda kostola, vrátane furtiek. Práca na obnove
fasády je veľmi náročná, nakoľko sa jedná o práce
vo výškach, preto na to bola oslovená odborná
firma, za čo jej patrí poďakovanie. Obnove fasády
predchádzalo už natieranie šindlovej strechy v roku
2013/2014. Vlani sa tiež kostol omaľoval z vnútra

Kostol máme ako nový

Milostiplné a radostiplné
prežitie sviatkov Vianoc,

zároveň veľa zdravia, radosti
a Božieho požehnania

v prichádzajúcom roku 2016
Vám všetkým praje

redakcia Lesnianskych novín

ĎAKUJEME

Dovolíme si tvrdiť, že nie je v Lesnej
nikto, kto by sa pri akejkoľvek udalosti
spojenej či už s narodením, sobášom, úmr-
tím, potvrdením, pobytom či overením ne-
stretol s našou pani matrikárkou Agnešou
Laššákovou.

Ak to preženieme, môžeme povedať, že
prácu na matrike robila „od nepamäti“, ale
písal sa práve rok 1975, keď po prvýkrát
nastúpila do práce. Vtedy si možno nepo-
myslela, že až štyridsať rokov bude zastá-
vať túto dôležitú a zodpovednú funkciu
v obci. Počas tohto obdobia v Lesnej pôso-
bilo 5 starostov, udiali sa rôzne zriaďova-
teľské či administratívne zmeny ako aj zme-
na štátu. Náročnosť tejto práce spočíva aj
v tom, že je to práca s ľuďmi, kedy sa treba
vžiť do rôznych životných situácií. Napriek
všetkým týmto náročnostiam si pamätáme
našu pani matrikárku vždy s úsmevom na
tvári, dobrou náladou a ochotou pomáhať.
Nedá sa zabudnúť ani hlas v miestnom
rozhlase pri nespočetných hláseniach. Kon-
com októbra naša pani matrikárka odišla
na zaslúžený dôchodok.

Touto cestou by sme chceli pani
Agneši Laššákovej v mene všetkých ob-
čanov Oravskej Lesnej vysloviť VEĽ-
KÉ POĎAKOVANIE za jej dlhoročnú
obetavú prácu. Zároveň jej prajeme veľa
zdravia a rodinnej pohody do ďalších
rokov.

Redakcia LN

aj z príležitosti 100. výročia od vysviacky kostola.
Dnes náš kostol vyzerá naozaj ako nový. Poďako-
vanie určite patrí najmä súčasnému ale aj predo-
šlým správcom farnosti, ako aj všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí prispeli či už finančne alebo inou
pomocou pri každom skrášlení nášho chrámu.

Jozef Rošťák
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia OZ
zo dňa 26.6.2015

OZ schvaľuje
záverečný účet za rok 2014 s výhradami:
1. výška prebytku záverečného účtu je 14 252,58 €

a nie 40 776, € ako je uvádzané v záverečnom
účte,

2. návrh presunúť 10 % hospodárskeho prebytku
do rezervného fondu a ostatné finančné
prostriedky do prijímovej časti rozpočtu obce,

OZ berie na vedomie
1. správu o plnení uznesenia zo zasadania OZ dňa

15. 5. 2015
2. správu o kontrole stavu, evidencie a vymáhania

daňových poplatkov za rok 2014
3. správu o kontrole pokladničných kníh a kontro-

le podpisovania účtovných dokladov

OZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 2. polrok 2015

OZ schvaľuje
kúpu pozemkov parcely registra „C“ parc.
č. 16570/35 o výmere 138 m2 – druh pozemku
trvalé trávne porasty, parc. č. 16570/37 o výme-
re 141 m2 – druh pozemku trvalé trávne porasty,
parc. č. 16570/38 o výmere 25 m2 – druh po-
zemku trvalé trávne porasty a parc. č. 16570/39
o výmere 47 m2 – druh pozemku TTP trvalé
trávne porasty vedených Okresným úradom
Námestovo, katastrálnym odborom na
LV č. 2328 a to od bezpodielových spoluvlast-

Očami starostu...

níkov Miček Michal r. Miček a Katarína Miče-
ková r. Chromeková, obaja trvale bytom Orav-
ská Lesná č. 1147, 029 57 Oravská Lesná
ako predávajúcich kupujúcim a to Obcou Orav-
ská Lesná, Oravská Lesná č. 291, 029 57 Orav-
ská Lesná, IČO: 00314722 za kúpnu cenu
1,00 €/m2 za účelom zriadenia prístupovej cesty
k Domu smútku.
Náklady spojené s prevodom pozemkov bude
hradiť Obec Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
zriadenie prevádzkarne integrovaného obsluž-
ného miesta v obci v priestoroch Obecného
úradu obce Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
návrh komisie na prešetrovanie sťažnosti a na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
verejných funkcionárov na riešenie priestupku
spôsobom, ktorý navrhla komisia vo svojej sprá-
ve zo dňa 15. 6. 2015

OZ schvaľuje
zmenu názvu komisie na prešetrovanie sťaž-
nosti a na ochranu verejného poriadku pri vý-
kone funkcie verených funkcionárov nasledov-
ne: za slovo „funkcionárov“ sa vkladajú slová
„a komisie pre ochranu verejného poriadku“

OZ schvaľuje
zmenu dodatku č. 2 Všeobecného záväzného
nariadenia číslo 6/2009 nasledovne: slovo
„30,00 €“ sa vypúšťa a nahrádza sa novým
slovom „50,00 €“

OZ ž i a d a
starostu obce pripraviť všeobecné záväzné na-

riadenie, ktorým bude na území obce Oravská
Lesná zakázaná prevádzka výherných hracích
automatov

OZ schvaľuje
komisiu pre verejné obstarávanie, ktorá bude
pracovať pri uplatňovaní smernice o verejnom
obstarávaní v článku 7 v zložení: JUDr. Marek
Majdiš, PhD., starosta obce, predseda komisie,
členovia: Ing. Augustín Viater, Brňák Jaroslav,
Rošťák Jozef a Brisuda Rudolf s účinnosťou od
15. 7. 2015

OZ žiada
starostu obce o realizáciu opravy cesty
v m. č. Bučina II.

Uznesenia
zo dňa 07.08. 2015

OZ schvaľuje
kúpu pozemkov parcely registra C KN
parc. č. 9700/260 o výmere 688 m2 – druh
pozemku ostatné plochy, parcely registra
C KN č. 9700/307 o výmere 1417 m2 – druh
pozemku ostatné plochy /vyčlenený z pozemku
parcely registra C KN parc. č. 9700/260, druh
pozemku ostatné plocha, ktorý je vedený na
LV č. 558 p. Jozefa Kvaka, trvale bytom Orav-
ská Lesná č. d. 810, 029 57 Oravská Lesná na
základe geometrického plánu č. 33857245-37/
2015 zo dňa 7. 7. 2015/, parcely registra C KN
parc. č. 9700/257 o výmere 44 m2 – druh po-
zemku trvalé trávne porasty, parcely registra
C KN parcely registra C KN parc. č. 9700/258

Milí Oravskolesňania,

prvý rok môjho volebného ob-
dobia sa pomaly, ale iste, blíži ku
koncu. Osobne sa mi pri pohľade
do kalendára ani nechce uveriť, že
to ubehlo tak rýchlo. Nástup do
funkcie starostu nebol jednoduchý.
Dnes môžem konštatovať, že jedno-
duché nie je ani obdobie po nástu-
pe do funkcie a táto práca je sku-
točne službou a vyžaduje si odo-
vzdanie celého človeka.

Ukončenie roka sa už akosi tra-
dične spája s hodnotením a suma-
rizovaním končiaceho sa roka. Ani

ja nebudem robiť výnimky. V uplynulom roku nás čakalo množstvo výziev,
problémov či starostí. Všetko to k práci a činnosti úradu patrí. Snažili sme sa
nájsť priority a tieto postupne napĺňať. Činnosti sme sústreďovali postupne
podľa našich možností a som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť pozitívne
výsledky. Zakúpili sme a venovali do pastoračného centra digitálny projek-
tor, stolnotenisový stôl a stolný futbal, vyčistili sa a nanovo natreli zástavky
v obci, vybudovali sa dva nové zdroje pitnej vody pri vodojeme na Jasenov-
skej, rekonštruovalo sa sociálne zariadenie na prízemí Materskej škôlky,
navýšila sa dotácia pre Materskú škôlku a školské jedálne, čiastočne sa
začala rekonštrukcia chodníkov na cintoríne, kompletne sa rekonštruuje
mostík cez rieku v centre obce, získali sme dotáciu pre zmenu územného
plánu obce, povodňový vozík z ministerstva vnútra pre náš DHZ, finančne

sme podporili kúpu a montáž zamrazovania na zimnom štadióne, začíname
s rekonštrukciou verejného osvetlenia začali sme intenzívne pracovať na
procese ukončenia ROEP v našej obci, zameriavanie miestnych komunikácií
a mnoho iných aktivít. Zároveň sa spracovalo a podalo niekoľko zaujíma-
vých a dôležitých projektov, ktoré budú posudzované v budúcom roku.

Prichádza vianočný čas. Je to obdobie, kedy si ľudia prejavujú vzájomnú
úctu a lásku. Aj keď sa opakuje každý rok, vždy v nás vzbudzujú pocit
spolupatričnosti. V kruhu svojich rodín cítime neopakovateľné čaro vianoč-
nej atmosféry doplnenej vôňou vianočného stromčeka, rozžiarených det-
ských očí, keď rozbaľujú svoj vytúžený darček. Vianočné sviatky sú symbo-
lom a príležitosťou znovu si uvedomiť, ako sa navzájom všetci veľmi potrebu-
jeme, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. Tešíme sa, pretože
Vianoce sú pre nás symbolom lásky, dobroty a prajnosti. O pár dní nato sa
nám o slovo prihlási Nový rok 2016. So šampanským si pripijeme na to, aby
bol pre nás rokom pokojným a úspešným. V hĺbke svojej mysle budeme mať
množstvo tajných túžob a predsavzatí, z ktorých sa budeme mnohé aj báť
vysloviť.

Milí oravskolesňania, prajem nám všetkým pevné zdravie, hojnosť Božie-
ho požehnania, aby sme si jeden druhého vážili, rešpektovali sa a tolerovali
si svoje chyby a nedostatky, ktorých máme každý z nás viac než dosť. Želám
Vám, aby ste boli úspešní, ale aby ste sa vedeli tešiť i z maličkostí. Majte
dostatok všetkého, čo k životu potrebujete, no hlavne Vám prajem, aby ste
vedeli lásku dávať a lásku aj prijímať. Sľubujem, že aj v nasledujúcom roku
urobím všetko, čo bude v mojich silách a objektívne možné, aby sa naša obec
ďalej rozvíjala a budovala.

S úctou
Marek Majdiš
starosta obce
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o výmere 121 m2 – druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, parcely registra C KN parc.
č. 9700/261 o výmere 22 m2 – druh pozemku
ostatné plochy a parcely registra C KN parc.
č. 9700/256 o výmere 686 m2 – druh pozemku
trvalé trávne porasty vedených Okresným úra-
dom Námestovo, katastrálnym odborom na
LV č. 558 a to od vlastníka Jozefa Kvaka rod.
Kvaka, trvale bytom Lehotská č. 810, 029 57
Oravská Lesná, štátneho občana SR ako predá-
vajúceho, kupujúcim, a to Obcou Oravská Les-
ná, Oravská Lesná č. 291, 029 57 Oravská Les-
ná, IČO 00314722 za kúpnu cenu 13,00 €/m2.
Kúpna cena bude vyplatená v troch splátkach
po tretinách a to: 1. splátka splatná k 31. 12.2015,
2. splátka splatná k 31.12. 2016 a 3. splátka
splatná k 31. 121. 2017.
Náklady spojené s prevodom pozemkov bude
hradiť Obec Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/5015 „Zá-
sady odmeňovania poslancov obecného zastu-
piteľstva, predsedov a členov komisií obecného
zastupiteľstva a neposlancov v obci Oravská
Lesná s nasledovnými pozmeňujúcimi návrh-
mi:

– v § 6 vypustiť ods. 1 a ods. 2 prečíslovať ako
ods. 1;

– v § 8 ods. 2 doplniť bod c/ s nasledovným
znením: „mesačne pozadu a to na základe pí-
somnej žiadosti poslancov, neposlancov, pred-
sedov a členov jednotlivých komisií.“;

– v § 9 ods. 3 – v časti vety „§ 6 ods. 2“ túto
nahradiť novým, nasledovným, znením:
„§ 6 ods. 1“.

OZ ruší
1. uznesenie OZ č. 44/2015 bod C/7 zo dňa

15. 5. 2015 dňom nadobudnutia účinnosti VZN
č. 2/2015

2. uznesenie OZ č. 7/2015 zo dňa 2. 1. 2015 dňom
nadobudnutia účinnosti VZN č. 2/2015

3. uznesenie OZ č. 33/2011 ods. 2 zo dňa
9. 9. 2011 dňom nadobudnutia účinnosti VZN
č. 2/2015

OZ schvaľuje
prerokovanie VZN o zákaze prevádzkovania
niektorých hazardných hier na území obce Orav-
ská Lesná na ďalšom zasadaní obecného zastu-
piteľstva

OZ schvaľuje
1. predĺženie platnosti „Programu Hospodárske-

ho a sociálneho rozvoja obce Oravská Lesná“
vypracovaného v 2/2009 do konca roka 2015;

2. zavedenie webovej aplikácie „Geodeticca We-
bgis“, rozšírenú o časť cintorína a ortofotomapu
obce;

3. použitie finančných prostriedkov z rozpočtu
obce na financovanie zhotovenia ortofotomapy
celého katastrálneho územia obce Oravská Les-
ná;

4. investičnú akciu: vytvorenie nového vrtu
v m. č. Jasenovská a zároveň vypracovanie

všetkých potrebných dokladov ku kolaudácii
vodných zdrojov a použitie finančných pros-
triedkov z rozpočtu obce.

OZ neschvaľuje
preplatenie geometrického plánu na zameranie
prístupovej cesty parc. č. 7664/2,7665/2 č. plá-
nu 33857245-20/2015 vyhotovený dňa
24. 5. 2015 Ing. Jozefom Pažickým a predlože-
ný p. Petrom Brňákom, bytom Oravská Lesná
400 v sume 180,00 €.

OZ žiada
starostu obce
1. na základe hromadných sťažností občanov obce

Oravská Lesná vyzvať správcu účelovej komu-
nikácie Lesy SR š. p. na odstránenie dopravné-
ho značenia „Zákaz vjazdu všetkých motoro-
vých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovou
tabuľkou okrem vozidiel s povolením Lesov SR
š. p.“ podľa zákona č. 135/1961 Zb. Cestný
zákon v znení neskorších predpisov a opätovné
osadenie dopravného značenia „Zákaz vjazdu
nákladných vozidiel a autobusov okrem vozi-
diel s povolením Lesov SR š. p.;

2. predložiť žiadosť o komplexnú rekonštrukciu
účelovej komunikácie II/520.

Uznesenia
zo dňa 02.10. 2015

OZ schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 o „Zá-
kaze prevádzkovania niektorých hazardných
hier na území obce Oravská Lesná

OZ berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2015

OZ schvaľuje
úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2015

OZ schvaľuje
do funkcie veliteľa DHZ p. Poleča Slavomíra
a do funkcie zástupcu veliteľa DHZ p. Štefana
Murína

OZ berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia riadnej
účtovnej závierky za rok 2014

OZ berie na vedomie
správu o nezávislého audítora o výsledku ove-
renia konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2014

OZ berie na vedomie
1. Výročnú správu obce Oravská Lesná za rok 2014
2. informáciu starostu obce o celkových nákla-

doch na súdny spor s bývalou zamestnankyňou,
ktoré boli vo výške viac ako 41 tis. €

OZ berie na vedomie
informáciu starostu obce o plánovaných inves-
tičných akciách v obci.

OZ schvaľuje
1. podanie žiadosti o získanie NFP EÚ pre projekt

nakladania s biologicky rozložiteľnými odpad-
mi v obci a spoluúčasť obce v predpokladanej
výške 9 870,00,- €;

2. podanie žiadosti pre projekt na nákup nádob
k separovaniu odpadu v systéme zriaďovania
hniezd, ktorý by bol financovaný z recyklačné-
ho fondu a spoluúčasť obce na jeho financova-
ní.

OZ berie na vedomie
1. správu zo zasadania komisie pre ochranu verej-

ného poriadku zo dňa 17. 8. 2015
2. správu zo zasadania komisie pre ochranu verej-

ného poriadku zo dňa 18. 9. 2015

OZ žiada
starostu obce vykonať opatrenia navrhnuté ko-
misiou pre ochranu verejného poriadku zo dňa
17. 8. 2015

OZ žiada
starostu obce pripraviť návrh na zmenu VZN
č. 6/2008 v článku 1 v bode 1. a 2. podľa návrhu
sociálnej komisie

OZ schvaľuje
správu o výchovno-vyučovacej činnosti ZŠ
s MŠ Oravská Lesná za školský rok 2014/2015

OZ schvaľuje
žiadosť TJ Oravská Lesná o finančný príspevok
vo výške 30 000 € účelovo viazané na nákup
chladiaceho zariadenia v objekte zimného šta-
dióna

OZ žiada
starostu obce pripraviť návrh kúpnej zmluvy,
ktorou by sa usporiadali vlastnícke vzťahy me-
dzi obcou Oravská Lesná a občianskym zdru-
žením TJ Oravská Lesná a to tak, že výsledný
pomer spoluvlastníckych podielov na objekte
zimného štadióna bude v pomere 30 % v pro-
spech obce Oravská Lesná a 70 % v prospech
TJ Oravská Lesná

OZ schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok
2015 vo výške 20 %.

OZ schvaľuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 a zák.
č. 154/2011 o právnom postavení a platobných
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
plat starostovi obce podľa § 3 a § 4 uvedeného
zákona t. j. 2,17 násobku priemerného mesač-
ného plátu zamestnanca národného hospodár-
stva, ktorý sa v zmysle § 4 ods. 2 zvyšuje
o 15 % s účinnosťou od 1. 10. 2015.

OZ berie na vedomie
1. organizačnú štruktúru obce Oravská Lesná
2. informáciu starostu obce o požiadavke p. Ľubo-

míry Vavrečkovej bytom Oravská Lesná 490
o riešenie náhrady škody za poškodenie prístu-
povej komunikácie

Nová webová stránka obce
V novembri obec spustila svoju novú oficiálnu webovú stránku. Zmenil sa celý jej koncept, ale hlavne pribudlo veľa nových informácií. Tiež podstatnou

zmenou bude dopĺňanie aktuálnych informácií, rozšírili sa aj rubriky ako: napíšte nám, úradná tabuľa či plánované akcie. Viac si môžete pozrieť na
www.oravskalesna.sk                                                                                                                                                                                                        Redakcia LN
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Komplexná oprava cesty na Bučinu – celkové náklady cca 69.500 €,
realizovala firma STRABAG, s.r.o.. Cesta bola v havarijnom stave a lokálne
opravenie cesty sa finančne zhodovalo s komplexnou opravou, kde sa cesta
premlela, zastabilizova-
la vápnom a cementom,
naviezla sa kamenná drť
a položil sa asfaltový ko-
berec a dosypali sa kraj-
nice. Cesta má dnes
únosnosť 65 – 70 MPa,
čo je únosnosť ako na
ceste druhej triedy.

Cintorín – čiastoč-
ná oprava, rekonštruk-
cia; náklady cca 6 565 €
bez práce. Prácu vyko-
návajú pracovníci obec-
ného úradu. Počas leta
a jesene sa rekonštruo-
vali chodníky a spevňo-
vali ich brehy v ľavej
časti cintorína.

Obecný vodovod –
začali práce na príprave
kolaudácie vodovodu
a pripravili sa dva nové
vodné zdroje v hodnote cca 24 000 € aj s čerpadlami, ktoré by mali svojou
výdatnosťou postačovať na zásobovanie obce s existujúcim vodovodným
potrubím v celej obci. V tomto smere sa pracuje na hľadaní lokality, kde bude
vybudovaný ešte záložný zdroj vody v prípade suchého počasia. Zároveň
začínajú práce na spracovaní projektovej dokumentácie dobudovania vodovo-
du do miestnych častí Lehotská a Kubínska a dokončenie vetvy v miestnej
časti Pribišská. V tomto roku sa splatil doteraz nesplatený vklad do Lesnian-
skej vodárenskej spoločnosti vo výške 6 640 €.

Investičné akcie v obci za posledné obdobie
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyne v Materskej škôlke –

vďaka navýšeniu dotácie pre MŠ a školské jedálne so školským klubom detí sa
podarilo realizovať rekonštrukciu sociálneho zariadenia na prízemí budovy
MŠ, vymaľovala sa spodná trieda, kúpil sa nový koberec, vymaľovala sa
jedáleň a vybúral nový otvor k vedúcej jedálne MŠ.

Zameranie obecných ciest – pre zaradenie obecných ciest do vlastníctva
obce v rámci procesu ROEP sa zhotovujú geometrické plány v celkovej sume
cca 5 800 €, ktoré realizuje Brandys, s.r.o.

Oprava terasy/balkóna na OcÚ – náklady cca 7 000 € (okrem ceny
zábradlia), realizovala firma STAVORAVA. Cena antikorového zábradlia je
približne 2 750 €. Balkón nebol odizolovaný, voda sa dostávala dole pod
omietku, tá odpadávala. Situácia bola kritickejšia najmä v zime, keď hrozilo
celkové poškodenie skeletu balkóna.

Výmena mostíka cez rieku v centre – celkový náklad cca 6.000 €,
realizuje Eduard Kolenčík. Premostenie už bolo v havarijnom stave, odspodu
boli prehnité nosníky. V súčasnosti je mostík vyšší, strechu pokryje trvácnejší
umelý šindeľ.

Získané dotácie :
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce – z prostriedkov Európskej

únie sa do obce podarilo získať celkovo 261 617,59 € na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Prostriedky bolo možné získať na výmenu a doplnenie
svietidiel a vzdušného vedenia káblov v celej obci. Vynechaná bude časť
osvetlenia smerom na Jasenovskú. Tieto sa vymenia pri stavbe chodníka,
ktorý je považovaný za prioritu. Ide o moderné svietidlá značky Philips,
u ktorých sa dá ovládať a cez internet sledovať funkčnosť každého svietidla.

Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky – zo
zdrojov ministerstva vnútra bola aj do našej obce pridelená súprava povodňo-
vej ochrany, ktorá je umiestnená na pojazdnom vozíku. Hodnota tohto vozíka
14 359 €.

Zmena územného plánu obce – na vykonanie zmeny územného plánu
obce sa podarilo zo štátneho rozpočtu získať dotáciu vo výške cca 3 456 €.

Hasiči majú prívesný vozík
Od októbra sú hasiči „vyzbrojení“ novým vozíkom, ktorý je vybavený

technikou na pomoc pri záplavách a iných prírodných živloch. Jeho hlavným
obsahom sú protipovodňové bariéry o celkovej dĺžke 40 metrov, ktoré sú
využiteľné pri zvýšení hladiny rieky. Zahŕňa tiež tri čerpadlá. Elektrické na
čerpanie znečistenej vody z väčšej hĺbky ako napríklad pri čistení studní,
druhé plávajúce slúži k čerpaniu z vodných nádrží alebo zaplavených pivníc
a tretie kalové na čerpanie znečistenej vody, spoločný výkon čerpadiel je
3600l/min. Taktiež obsahuje reflektory na osvetlenie v prípade nočného zása-
hu a 80m hadíc. Tento prívesný vozík prevzali naši dobrovoľní hasiči
v Dolnom Kubíne od ministra vnútra Róberta Kaliňáka. Vzhľadom na to, že
terajšie počasie má veľké výkyvy, si nemôžeme byť nikdy istí, že nás povodeň
z prívalových dažďov nezastihne. Hoci naši hasiči dúfajú, že túto novú techni-
ku nebude nikdy potrebné v našej obci využiť v prípade povodne, sú priprave-
ní kedykoľvek pomôcť pri ochrane života a majetku.

V prípade potreby môžete volať na tieto tel. čísla: Rudolf Brisuda
0907 329 848 Slavomír Poleč 0918 120 467 Štefan Murín 0915 806 553

Štefan Murín

S platnosťou od 13. 12. 2015 ŽSK v spolupráci s SAD NO na základe
žiadosti obce – občanov zriadil novú autobusovú linku do Novej Bystrice,
ktorá bude slúžiť ako prípoj k autobusu do Žiliny, resp. Čadce a zároveň
odvezie cestujúcich od Žiliny do Oravskej Lesnej. Tento autobus bude
premávať zatiaľ iba v utorky a štvrtky a to o 15.55 hod. smerom
z Or. Lesnej (náväznosť na spoj z NO) a o 16.15 hod. smerom od Novej
Bystrice (náväznosť na spoj zo ZA). Tento autobus bude zatiaľ v skúšobnej
prevádzke, a jeho budúcnosť závisí od jeho reálnej využiteľnosti. V prípade
nevyužitia môže byť zrušený, v opačnom prípade môže byť rozšírený aj na
celý týždeň. Preto je potrebné dať túto informáciu do povedomia všetkým
ľuďom hornej Oravy, ktorí môžu toto prepojenie využívať, aby sa nám do
budúcna podarilo postupne ďalej vytvárať lepšie prepojenie týmto sme-
rom, či už do škôl, prác ale aj pre cestovný ruch.

Jozef Rošťák

Nové autobusové spojenie na Kysuce

Práce v spoločnom lese prebiehali podľa Lesného hospodárskeho plánu,
na ktoré dohliadal odborný lesný hospodár p. Milan Vrábeľ st. V jarnom
období sme vysadili spolu 1200 sadeníc smreka, jedle a buka.

V priebehu roka sme sa venovali ťažbe kalamity a porastu, ktorý napadol
kôrovec. Vyťažené drevo sme predávali buď podnikateľským firmám, alebo
stavebníkom. Drevo, ktoré sa neodpredalo firmám, sme predávali záujem-
com o palivové drevo podľa poradia, ako boli záujemcovia prihlásení. Nakoľ-
ko týchto záujemcov bolo veľmi veľa, výbor spoločenstva na svojom zasad-
nutí dňa 19. 4. 2015 rozhodol nasledovne:

Poradie sa upraví podľa veku žiadateľov, preto sme uprednostnili občanov
nad 70 rokov, po nich sú ďalej v poradí invalidní občania a občania sociálne

slabší. Záujemca o palivové drevo sa môže dostať do poradovníka jeden raz
za 5 rokov. V tomto roku sa nám zatiaľ podarilo uspokojiť 27 záujemcov, ak
počasie dovolí, mohli by sme ešte 2-3 občanom palivové drevo poskytnúť.
Pre veľký počet záujemcov sme znížili množstvo palivového dreva na 5prm.
na záujemcu.

Záujemcov o palivové drevo na rok 2016 žiadame, aby sa prihlasovali
buď osobne, alebo telefonicky u predsedu spoločenstva p. Jozefa Brňáka,
tel. číslo 0915832395.

Všetky podstatné informácie nájdete na stránke webnode-urbar-oravska-
lesna.sk Jozef Brňák

predseda spoločenstva Urbariátu

Urbariát informuje
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Aké je to vrátiť sa naspäť domov?
Pre mňa sú momentálne takmer všetci nezná-

mi, okrem staršej generácie, ostatných postupne
spoznávam. Z Lesnej som odišiel do Dolného Ku-
bín v roku 1967, tam sme bývali 7 rokov. Potom
som sa sem vracal najmä cez prázdniny a keď tu
bývali rodičia, tak na dovolenky. Títo ľudia rástli,
takže dnes je tu pre mňa množstvo tvári nezná-
mych. Ale vždy som sa tu rád vracal, lebo je to
moja dedina, kde som vyrástol. Tých 17 rokov, čo
som tu žil, boli pre mňa krásne roky, krásne det-
stvo. Teším sa, že som prišiel domov. Domov je
vždy tam, kde sú naši najbližší. Vždy to boli rodi-
čia, potom súrodenci a príbuzní. Teraz som si ten
domov tu vytvoril ja.

Kde všade ste pôsobili a ktorá farnosť bola
vášmu srdcu najbližšia?

Začínal som ako kaplán v Spišskom Podhradí
a hovorí sa, že prvá kaplánka je taká láska. Ale
dobre mi bolo aj v Námestove, kde som pôsobil
ďalšie dva roky ako kaplán. Mali sme tam veľa
práce, ale cítil som sa tam mimoriadne dobre.
Potom som pracoval ako tajomník na biskupskom
úrade. Bola to viac kancelárska práca ako pasto-
račná. Ďalšia moja cesta viedla do Spišskej Starej,
kde som pôsobil asi štyri a pol roka. Keďže sú tam
gorali, tak som sa cítil ako medzi svojimi. Komuni-
koval som s nimi aj po goralsky a vytvorili sme
pekné puto. Môžem povedať, že do dnešného dňa
mám všade, kde som pôsobil, priateľov. V 1989
prišla nežná revolúcia a pán biskup ma dal do
Popradu ako mladého 39-ročného dekana. Poprad-
ský dekanát bol veľký, tiahol sa od Štrby po Červe-
ný Kláštor. Keď som prišiel do Popradu, nevedel
som, kde je sever. Málo som poznal Poprad, ľudí
som nepoznal. Bolo to po prevrate a nároky ľudí
boli rôzne. Jedni chceli dávať do poriadku manžel-
stvá, iní krstiť, birmovať, pribudlo náboženstvo na
školách. Boli to ťažké roky, ale rozbehlo sa to. Tam
som bol 25 rokov. Všade som sa dobre cítil 

Čo vás priviedlo k myšlienke stať sa kňa-
zom?

Vyrástol som v katolíckom prostredí v Oravskej
Lesnej. Keď som sa po základnej škole prihlásil na
SVŠ do Námestova, presťahovali sme sa do Dolné-
ho Kubína. Vtedy som mal iba jedno prianie –
skončiť vysokú školu. Učenie ma bavilo, poškuľo-
val som po medicíne i lesníctve. Potom som sa
prihlásil na prírodovedeckú fakultu v Bratislave

Anton Oparty: „Predĺžme si Vianoce“

študovať matematiku a pridal som si k tomu geo-
grafiu. Chcel som neskôr prejsť na špeciálny od-
bor matematiky. V Katolíckych novinách som tiež
našiel oznam, že kto chce ísť do seminára, tak si má
cez farský úrad podať žiadosť. Žiadosť som si po-
dal, ale nikto o tom nevedel, iba rodičom som sa
priznal. Na prírodné vedy ma prijali skôr bez prijí-
macích pohovorov, až potom som šiel na pohovor
na teologickú fakultu a tam ma tiež prijali. Tak
prišla dilema – kam ísť. Nastúpil som nakoniec na
teológiu a bol som vysvätený za kňaza. Môžem
povedať, že som dobre urobil. Neľutoval som. To
rozhodnutie bolo spojené s túžbou – pracovať pre
ľudí, niečo im dávať.

Za kňaza ste boli vysvätený v bývalom reži-
me. Ako ste vnímali tú dobu?

Počas celého štúdia sme čakali, že prídu
a vyhodia nás. Profesor, ktorý nás učil marxizmus,
bol taký benevolentný. Povedal nám: „Ja tu musím
učiť u vás, vy sa to musíte učiť. Tak hľadajme
nejakú toleranciu.“ Potom som počul, že neskoršie
sa obrátil a stal sa z neho katolík. Po štvrtom
ročníku štúdia sme mu-
seli odísť na vojenskú
službu, už tam nás sledo-
vali. Pred vysvätením
sme čakali, či nám dá štát
súhlas, potom zas súhlas
na prácu do pastorácie.
Viacerí ho nedostali
hneď. Aj vo farnosti to
bolo tak, že sme čakali,
že nás niekto udá. Na
každého z nás boli nasa-
dení ľudia. V Spišskej
Starej Vsi, som neskôr
zistil, že boli štyria, do-
stávali za to aj odmeny.
Hľadali na nás čokoľvek,
sledovali homílie, často
sme boli vypočúvaní. Do-
slova mi pri jednom vy-
šetrovaní povedali: „Vás zavrieme, pôjdete do basy,
súrodenci budú mať postih na zamestnaní, sestru
vyhodíme zo školy. Rodičia sú na dôchodku – tým
dáme pokoj.“ Keď som si časom vybudoval takú
svoju pozíciu, už som sa tak nebál. Ale neprovoko-
val som. To sú také aj milé spomienky na vtedajšie
ťažké chvíle. Nás to zároveň vtedy posilňovalo.

Myslíte, že teraz si to ľudia menej vážia?
Veľmi sa im odkryl svet a hodnoty u ľudí sú

rôzne a niekedy sú duchovné hodnoty nižšie ako
materiálne. Čo sa ospravedlňuje tým, že potrebu-
jeme prežiť. Ale aj tak si myslím, že niekde v podve-
domí u ľudí stále je, že to duchovno je potrebné.
Vtedy na nás číhalo nebezpečenstvo zo strany štát-
nej bezpečnosti, ale teraz je to nebezpečenstvo
z liberalizmu.

Počuli sme o Vašom stretnutí s Janom Pav-
lom II.? Ako ste sa stretli?

Vládol vtedy komunistický systém, existovala
družba s kúpeľami v Rimini. Bola možnosť ísť do
tých prímorských kúpeľov. Dali mi vycestovaciu
doložku a šiel som na kúpeľný pobyt, ale mal som

aj svoj plán. Z pobytu som odcestoval do Ríma
a stretol som sa s pápežom, aj keď to bolo dosť
ťažké sa tam dostať, ale milosť bola s nami....
6. júna 1985 (na Božie telo) sme slúžili so Svätým
Otcom súkromnú omšu v kaplnke.

Ako by ste po 40 rokoch pastorácie defino-
val kňazstvo?

Je to poslanie zvestovať posolstvo živého Boha
a premeniť to tak, aby tomu dnešný človek rozumel.
Posolstvo prenášať tak, aby tomu každý rozumel.
Za tým ale musí byť aj kus osobného života. Ak
poviem, že treba mať rád ľudí, tak najskôr ja ich
musím mať rád. Ak kňazi správne žijú svoje kňaz-
stvo, majú právo povedať, že niečo je nebezpečné.
Keďže nie sme namočení do starostlivosti o rodinu,
tak skôr vidíme nebezpečenstvá, ktoré sú za všetkým,
skôr máme nadhľad. Musíte sa starať o rodinu,
bývanie a zabezpečenie, no nie na úkor toho, aby
sa stratila podstata bytia. Tu je preto nezastupiteľ-
ná úloha kňaza.

Čo pre vás znamenajú Vianoce?
Už od dieťaťa som sa tešil na sviatky, že príde

Ježiško. Nie v skutočnosti, ale že Ježišova dobrota
k nám prichádza, neskutočná Božia dobrota. Aj tie
darčeky sú preto, že Božia láska nás naučila tomu

darovaniu. Pre mňa vždy boli Vianoce sviatkami
Božej priazne voči tomuto svetu a ľudskej priazne
jeden voči druhému. Škoda, že to trvá niekedy len
dva dni. Vždy si prajem, aby sme si Vianoce predĺ-
žili. Neberme deťom Ježiška, vštepujme do nich
takú tú dobrotu, aby bolo menej nenávisti a viac
lásky a ochoty. U mňa sa to vekom nezmenilo
a vždy sa teším, že Ježiško príde.

Čo by ste touto cestou odkázali čitateľom
LN?

Aby sa nebáli a nehanbili byť dobrými. Dobro-
ta zvyšuje hodnotu človeka. Preukazovať si určitú
dobrotu, byť tolerantní, pomáhať si. Prial by som
si, aby sa tu dobre nažívalo, aby sa tu vytvorila
taká pohoda. Ponúkam im aj svoje služby v čom-
koľvek aj v oblasti právnej, manželskej a samozrej-
me v pastoračnej. Ak by potrebovali poradiť
a zorientovať sa v problematike v niečom v rámci
mojich možností a schopností, som tu pre nich
a budem sa snažiť vždy pomôcť.

Za LN Mária Brišová,
Jozef Rošťák

Už pár mesiacov sa nám v kostole prihovára aj náš rodák, kňaz Anton Oparty, ktorý sa po
rokoch strávených v Poprade vrátil domov do Oravskej Lesnej. My sme mu položili pár otázok
a dozvedeli sme sa veľa zaujímavého.
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Deň materských škôl na Slovensku
Nie tak dávno sa otvárali „školské brány“, aby privítali školákov, ale aj

tých menších – škôlkarov v novom školskom roku. A to už máme za sebou
niekoľko mesiacov. Ubehli rýchlo a za ten čas naši najmenší spoznali nových
kamarátov, pani učiteľky, začali si zvykať na organizované činnosti počas dňa
v materskej škole. Od skorého rána na deti čakajú didaktické hry, edukačné
aktivity, tvorivé činnosti, rozprávkové príbehy, prostredníctvom ktorých zá-

bavnou formou objavujú, spoznávajú svet naokolo... „Tieto malé deti tak
vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len
hrali.“ Takto vystihla špecifikum didaktiky materskej školy v jej počiatkoch
grófka Mária Terézia Brunswická – zakladateľka prvej detskej opatrovne na
území Slovenska, založenej 4. novembra 1829. Z iniciatívy Slovenského
výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka
usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ten sa bude organizovať každo-
ročne práve 4. novembra. Aj my v materskej škole v Oravskej Lesnej sme sa
rozhodli podporiť myšlienku zvýraznenia významu, poslania materských škôl.
V čase od 5. októbra do 4. novembra sme sa zapojili do realizácie rôznych
zaujímavých aktivít: 15. októbra medzi nás zavítalo detské divadielko „Búdka
v poli“. Deti so záujmom sledovali príbeh o zvieratkách. Páčil sa všetkým o to

viac, že ho zahrali naši predškoláci z Včielkovej triedy. O tom, že škôlkari radi
tvoria a majú veľa nápadov sme sa presvedčili na jesenných tvorivých diel-
ňach 21. októbra. S kreatívnymi nápadmi prišli medzi nás aj niektorí rodičia,
čo nás potešilo. Aj my sme chceli niekomu urobiť radosť. Október je mesiac
úcty k starším a preto deti z triedy Slniečok pripravili starkým 26. októbra
v Domove dôchodcov malý darček v podobe ľudového pásma plného dojíma-
vých básní a piesní, ktoré vyčarili úsmev na mnohých tvárach. A keďže sa radi
stretávame s ľuďmi a spoznávame, s triedou Margarétky sme sa vybrali na
návštevu k pánovi starostovi na Obecný úrad. Dozvedeli sme sa mnoho
zaujímavosti o tom, ako sa s ostatnými zamestnancami stará o našu obec. Na
návšteve sme sa cítili veľmi príjemne. Deti odovzdali pánovi starostovi jesen-
ný pozdrav a pozvali sme ho na návštevu. Pán starosta, zriaďovateľ materskej
školy, nás navštívil 4. novembra. Privítali sme ho peknými básničkami, pies-
ňami, divadielkom. Rozprávali sme sa o tom, ako trávime čas v škôlke.
Samozrejme, že počas dňa nemôže chýbať hra a na to určite myslel aj pán
starosta, lebo nás potešil zaujímavými hračkami. Deti sa nevedeli dočkať hry
s nimi. A nechýbali ani cukríky, za darčeky ďakujeme. Život v materskej škole
je naozaj pestrý, každý deň nám prinesie niečo nové...

Kolektív MŠ v Oravskej Lesnej

Na ovce prišiel medveď aj vlk
V druhej polovici leta ste mohli registrovať informácie o tom, že

v miestnej časti Lehotská – a to v blízkosti rodinných domov sa pohybuje
medveď, ktorý si mal po nociach „pochutnávať“ na ovciach.

Ľudia, ktorí v tejto lokalite žijú, sa báli o svoje hospodárske zvieratá
ale aj o vlastnú bezpečnosť „Behom troch dní sme prišli o tri ovce
a jedného barana.“ hovoria Brňákovci. „Vždy okolo druhej hodiny v noci
začali štekať psy, hospodárske zvieratá boli tiež veľmi vyplašené. Prvú noc
sme netušili prečo. Po tom, ako sme našli uhynuté zvieratá, sme v noci
poriadne nespávali, snažili sme sa zvieratá ako tak strážiť“ približuje
Hanka Brňáková. Hoci medveďa priamo nevideli, podľa ochranárov
a poľovníkov, štýl zabitia zveri nasvedčuje tomu, že to bol práve medveď.
„Po troch dňoch si „niečo“ prišlo po ďalšiu ovcu“ dodáva pani Brňáková.
O niečo konkrétnejšie môžeme hovoriť o ďalšej šelme. Pár dní na to,
o niekoľko domov ďalej, si pre zmenu po ovcu prišiel vlk. „Ráno pred
šiestou som do ohrady pri dome vypustil ovce, išiel som podojiť kravu
a túto som následne odviedol na pašu. Po návrate domov – cca po pol
hodine som na blízkom kopčeku zazrel vlka, ktorý už v tom čase trhal
moju ovcu“ hovorí Milan Judák. „Priblížil som sa k nemu možno na
60 metrov, po čom vlk utiekol do blízkeho lesíka. Podľa môjho odhadu sa
jednalo o staršieho vlka“ dodáva. Návšteva vlka sa zopakovala aj
o niekoľko dní neskôr, vlk nereagoval ani na odháňanie, zabralo až priblí-
ženie sa traktorom. Ovce ani v tomto prípade neprežili. Zaujímavá je
skutočnosť, že sa vlk pohyboval v bezprostrednej blízkosti rodinných
domov a to za bieleho dňa. Obyvatelia v tejto lokalite neberú „návštevu“
týchto lovcov za niečo nezvyčajné, ale napriek tomu zvýšili ostražitosť.

Jozef Rošťák

Informácia pre dôchodcov
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13. 11. 2015 Obecné zastupiteľ-

stvo schválilo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní prí-
spevku na stravu a to nasledovne:
Čl.1 Príspevok na teplé jedlo v pracovné dni sa zvyšuje na 1,00 €
Čl.2 Podmienky na poskytnutie príspevku na teplé jedlo:

a) trvalý pobyt občana, ktorý žiada o poskytnutie príspevku na teplé
jedlo, na území obce Oravská Lesná

b) písomná žiadosť o poskytnutie príspevku na teplé jedlo
c) rozhodnutie Sociálnej poisťovne o vzniku nároku na starobný, resp.

invalidný dôchodok
d) rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške starobného, resp. invalidné-

ho dôchodku za príslušný kalendárny rok
e) žiadateľ žije sám vo vlastnej domácnosti, (žiadateľom môže byť aj

dôchodca, ktorý žije sám a stará sa o neho opatrovateľka), žiadateľom
môže byť aj dôchodca so svojim manželom/-kou, tiež dôchodcom,
v spoločnej domácnosti, pokiaľ je u žiadateľa splnená podmienka
odkázanosti podľa písm.a) a písm.h) bodu 2 Čl.1 tohto doplnku

f) vek žiadateľa je najmenej 70 rokov, vek žiadateľa môže byť aj nižší, ak
žiadateľ preukáže mieru invalidity potvrdenú posudkom vo výške
najmenej 61%

g) príjem žiadateľa nepresahuje 1,75 násobok aktuálnej výšky životného
minima, túto skutočnosť žiadateľ preukáže rozhodnutím Sociálnej
poisťovne za príslušný kalendárny rok

h) žiadateľ nemá voči obci Oravská Lesná nevyrovnané záväzky
(daňové ani iné)

i) odsúhlasenie sociálnou komisiou pri OZ Oravská Lesná o odkázanos-
ti žiadateľa po splnení podmienok uvedených v písm. a) až h)

Žiadosti schválené pred schválením novelizácie Všeobecného záväzného
nariadenia ostávajú naďalej v platnosti.

Nejasnosti pri žiadaní o príspevok na teplé jedlo Vám radi vysvetlia
pracovníci Obecného úradu, prípadne predseda sociálnej komisie p. Jozef
Brňák. Jozef Brňák,  predseda sociálnej komisie
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Keď sme premýšľali nad školskými udalosťami, o ktorých by sme chceli
písať, položili sme si otázku: Čo to vlastne škola je? Existuje veľa múdrych
poučiek, ktoré vysvetľujú slovo škola. Jednu krátku a výstižnú sme si požičali
aj do týchto riadkov.

Pojem škola je odvodený z gréckeho slova schole – voľný čas, nezane-
prázdnenosť. Išlo o čas, ktorý bol k dispozícii slobodným gréckym občanom
a mohli ho venovať vlastnému vzdelávaniu. Škola ako celok v súčasnosti
predstavuje sociálny organizmus, ktorý žije vlastným životom a vytvára si
neustále vnútorné pravidlá svojej organizácie a medziľudského spolužitia.
Škola je základnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou civilizovanej spoloč-
nosti. Jej význam v spoločnosti potvrdzuje aj to, že je uvedená v ústave.

Aj naša škola je taký organizmus, ktorý žije svojim životom a má svoje
vlastné pravidlá. Sme inštitúciou, ktorá deti nielen vzdeláva, ale ich aj vycho-
váva.

Vzdelávaciu oblasť môžete sledovať u vášho dieťaťa pomocou internetovej
žiackej knižky. Na prvom stupni používame ešte aj klasické papierové žiacke
knižky. K dispozícii máme konzultačné dni. V prípade potreby je tu možnosť
konzultovať o problémoch aj mimo určených dní.

Teraz sa chceme trošku viac venovať výchovnej oblasti. Predstavíme vám
tri jesenné akcie, ktoré sú v našej škole už tradíciou.

Už niekoľko rokov prebieha na škole „Pasovanie prvákov a piatakov“.
Prváci sú pasovaní za riadnych členov našej veľkej žiackej rodiny. Pasujú ich
štvrtáci, ktorí si pripravia program, maličké darčeky a počas pasovania sa
stanú ochrancami malých prvákov. Piataci sú pasovaní deviatakmi do rodiny
školských veľkáčov. Aj deviataci si pripravujú program a úlohy, ktoré musia
piataci splniť. Deviataci sa stávajú ich ochrancami a pomocníkmi.

V októbri mávame „Týždeň zdravej výživy“. Počas tohto týždňa sú jednot-
livé dni venované rôznym akciám súvisiacim so zdravím telesným i dušev-
ným. Pani učiteľka Brachňáková, ktorá je koordinátorkou zdravej výživy na
škole, pripravuje akcie a rozhlasovú reláciu na aktuálnu tému. Pravidelne sa
opakuje deň „Podaruj jabĺčko“,
kedy dávame svojim kamará-
tom jabĺčko. V tento deň sa naša
škola mení na jablkový sad,
z každej triedy sa šíri vôňa ja-
bĺk. Druhý opakujúci sa deň je
„Deň bez sladkostí“, kedy v ško-
le deti nedostanú k desiate ale-
bo obedu maškrtu. Tety kuchár-
ky varia jedlo, kde nie je cukor,
alebo len minimum (šišky
a buchty v tento deň veru roz-
voniavať po chodbách školy ne-
budú).

Posledný novembrový týž-
deň sa nazýva „Týždeň boja pro-
ti drogám“. Akcie počas tohto
týždňa má na starosti pani uči-
teľka Olbertová, ktorá je na ško-
le koordinátorkou protidrogovej
prevencie. V tomto školskom
roku bol týždeň zameraný na
prevenciu šikanovania – pred-
nášky a prezentácie pre žiakov
o tom, čo je to šikanovanie, ako
šikanovaniu zabrániť a hlavne,
ako mu predchádzať. Jednou
z možností, ako šikanovaniu
predchádzať a aj ako sa vyhnúť drogám, je vedieť sa s kamarátmi zabaviť a svoj
voľný čas správne využiť. Túto možnosť žiakom ponúkla diskotéka v školskej
jedálni. Zatancovať si prišli najmä žiaci 1. stupňa a bolo veru poriadne veselo.
Druhostupniari sa zabávali na súťaži „Milujem Slovensko“, kde bojovali
Áčkari proti Béčkarom. Organizáciu súťaže si na svoje plecia zobrali žiaci
8. ročníka. A piatok (tradične) je zameraný na výrobu adventných vencov pre
nastávajúce adventné obdobie. Zástupcovia z každej triedy zhotovujú veniec
pre svoju triedu. Vence nám príde pán farár posvätiť a máme ich v triede až do
odchodu na vianočné prázdniny.

Zo školského života

A už sme v zimnom období. Skôr, než odídeme na prázdniny, stihneme,
okrem učenia, pripraviť si program pre sv. Mikuláša a pre našich starkých. Tí
k nám chodia pravidelne v jednu decembrovú nedeľu, aby sme si spolu
posedeli, porozprávali sa. My im ukážeme, akí sme šikovní a starkí nám
rozprávajú, aké boli ich detské roky. Počas školského roka máme takýchto
akcií viac. O nich napíšeme nabudúce.

Všetkými týmito podujatiami sa snažíme deti vychovávať. Učíme ich
spolupracovať, pomáhať si, tolerovať sa navzájom, neubližovať si, žiť v spolo-
čenskej skupine. Celkom sa nám darí, máme veľké, väčšie i menšie úspechy.
Je tu však jedna, všade inde, bežná vec, len na našej škole je to ako v zakliatom
kráľovstve. Naše deti nevedia alebo nechcú vedieť používať jedno zo základ-
ných čarovných slovíčok a to pozdrav. Keď sa s nimi ráno stretávame cestou
do školy, v škole, i mimo školy, mnohí chodia okolo nás (ale i vás) zamračení

a nemí. A pritom stačí tak málo, aby bol deň krajší. Však čarovné slovíčka:
dobrý deň, ďakujem, prosím a nech sa páči, spojené s úsmevom nikomu
neublížia, skôr naopak – urobia veľkú službu. Skúsme teda spoločne naučiť
deti používať tieto slovká. Aby ich používali preto, lebo ich chcú používať a nie
preto, že musia.

Na záver nám dovoľte v mene všetkých nás, ktorí pracujeme v škole,
popriať vám krásne vianočné sviatky plné rodinnej pohody, lásky, šťastia,
zdravia a smiechu... A do roku 2016 len tie dobré veci nech sa vám prihodia.

Zuzana Brňáková
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Zo SENIORKLUBU...
Náš klub seniorov už štvrtý rok podľa svojho zamerania plní svoje

ciele. Každú stredu sa stretávame a v dobrej priateľskej atmosfére si
vymýšľame stále nové a nové akcie. Pravidelnosťou sa stali aj 2 kúpeľné
pobyty ročne, a to na jar a na jeseň. Po Nimnici, to boli tento rok dva
pobyty v Turčianskych Tepliciach. Som veľmi rada, že sa na tieto

relaxačné pobyty hlási čoraz viac lesňanských seniorov. Nie všetci sa
ich môžu zúčastniť, preto takmer každý mesiac máme možnosť navštíviť
termálne kúpalisko v Oraviciach. Aj na tieto poobedia ide vždy plný
autobus. Keďže Lesňania sú spevavý národ, preto ani naši seniori
nechýbali už na druhej okresnej súťaži v Rabči pod názvom „Spievajúci
seniori“ a dostali sa až na krajskú súťaž „Ružomberskú lýru“. Medzi
naše aktivity patria aj návštevy domovov dôchodcov či už v Oravskej

Lesnej ale aj v Zákamennom, kde sa snažíme rôznym programom
spríjemniť chvíle ich obyvateľom. No a pretože máme radi prírodu,
robievame aj opekačky. Aj tu brávame aspoň raz vozíčkárov z DD. Čo
mňa najviac teší, naši seniori nechýbajú ani pri jednej obecnej akcii, kde
sa snažia vždy pomôcť prípravnými prácami alebo samotným progra-

mom. Vyvrcholením našich akcií je naše Fašiangové posedenie, kedy
máme všetci plné ruky práce ale aj zábavu. Takto by som mohla
pokračovať ďalej... ale chcem spomenúť ešte jednu veľmi vydarenú
akciu a to bol náš pútnicko-poznávací zájazd, s ktorým nám veľmi
pomohol vicerektor Spišského seminára Jožko Holubčík. Privítal nás
v Kežmarskej bazilike svätou omšou a zabezpečil pekné posedenie
s pohostením u kežmarských seniorov. Následne sme navštívili Inštitút
Krista Vykupiteľa v Žakovciach, odovzdali sme milodary a pán farár
Kuffa nám zabezpečil taký duchovný zážitok, na ktorý budeme veľmi
dlho spomínať. Všetci sme s veľkým obdivom pozerali na budovy, ktoré
so svojimi klientmi postavil a hlboko sa skláňame nad jeho prácou,
ktorú v takýchto podmienkach dokázal urobiť. Naše putovanie skončilo
v Spišskej Kapitule, kde na nás čakal náš rodák Jožko Holubčík.
V chráme sv. Martina nám zabezpečil perfektnú prednášku a tiež exkur-
ziu celým seminárom, ktorú sme zakončili príjemným pohostením v ich
jedálni. Za toto všetko mu patrí veľké „Ďakujem“.

V závere chcem ešte raz poďakovať každému, kto akýmkoľvek
spôsobom prispel, či už vo forme zbierky potravín v Jednote alebo do
finančnej zbierky na Žakovce.

V neposlednom rade moje poďakovanie patrí aj nášmu sponzorovi
Jozefovi Fajčákovi st., za všetko, čo pre nás robí. Poďakovanie patrí
taktiež aj vedeniu obce, ktoré nám všemožne vychádza v ústrety.

Toto všetko by sa nedalo robiť, keby sme neboli dobrá a veselá, ale
hlavne pracovitá partia spolu s našimi vynikajúcimi harmonikármi
Paľom Srogončíkom a Jožkom Fedorom.

V mene celého klubu seniorov by som aj touto cestou chcela všetkým
popriať požehnané sviatky a veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do
nového roku 2016.

Emília Chvojková
Predsedníčka Seniorklubu
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Bývala Barma... dnešné Mjanmarsko
Aj do tejto vzdialenej krajiny sa vybrali Lesňania. Na to, čo ich priviedlo k tomu, aby navštívil juhovýchodnú časť Ázie, sme sa ich opýtali za vás.

Mjanmarsko s približne 50 miliónmi obyvateľov, budhistickým náboženstvom, inou kultúrou, známe pestovaním ryže ale aj ópia iste skrýva veľa
zaujímavostí.

Vybrali sa tam na vlastnú päsť, skupinka štyroch ľudí, z toho traja Lesňania.
Peter Murín jeden z účastníkov tejto výpravyVám prezradí viac o tejto krajine.

 Prečo práve Barma alebo teda Mjanmarsko? Komu z Vás to napadlo?
„Expedície sme sa zúčastnili štyria: ja, Veronika Vrábľová, Matej Kolenčík

(všetci traja Oravská Lesná), Natália Valentinyová (Bratislava). Bol to môj
nápad, keďže ma táto krajina vždy fascinovala a bol to jeden z mojich cestova-
teľských snov. Jeden z hlavných dôvodov bol aj to, že krajina je neprebádaná,
nie je skazená turizmom, čo sa samozrejme odráža na kráse krajiny aj kráse
ľudí. Pravdupovediac, nemyslel som si, že niekedy niekoho na takú cestu
nahovorím, ale nakoniec sa to podarilo.

 Prvý dojem po prílete do tejto krajiny? Boli ste niečím zaskočení?
Prvý dojem bol šokujúci ale zároveň úžasný, pretože pre viacerých z nás to

bol prvý kontakt s JV Áziou. Po vystúpení z vrtuľového lietadla v meste Yangon
nám dala „facku“ takmer 100%-ná vlhkosť a na letisku nás čakal ľudoprázdny
terminál . Pri presune do „guesthouse“ nás zaskočil spôsob šoférovania-
jazdia na rovnakej strane ako u nás, ale volant majú na opačnej strane ako
napríklad Angličania. Vo všeobecnosti nás určite očaril spôsob života ľudí na
ulici – pre niekoho špinavej ale pre nás fascinujúcej- špina proste k tomu patrí,
je to JV Ázia .

Zážitok sám o sebe je jazda vlakom, kde ste úplne sami s lokálnymi a je to
veľmi autentické- lístok za 50 centov, sedíte na drevenej lavici, natriasate sa
v storočnom vagóne a užívate si pohľady na krajinu. Dobrý pocit bol aj byť
milionárom, kurz miestnej meny Kyat je cca 1€= cca 1 350 Kyat.

 Ako vás vnímali domáci? A naopak, čo by ste nám o nich prezradili vy?
Domáci nás vnímali ako atrakciu – niekde viac, niekde menej. Boli miesta

ako napr. Mt.Kyaiktiyo (pútnické miesto), kde sme boli doslova „celebrity“
(hlavne miestne dievčatá obdivovali naše dievčatá – boli pre nich akýsi vzor
krásy). Ľudia si nás fotili, obzerali si nás a usmievali sa. Úsmev je príznačný
pre ľudí v tejto krajine - usmievajú sa často, aj keď život majú chudobný
a veľmi ťažký. Všetci boli milí a ochotní pomôcť aj napriek jazykovej bariére.
(mimochodom Barma je bývalá britská kolónia, avšak znalosť jazyka sa časom
vytratila). Ešte jedna pikoška: o Barme sa hovorí, že je to krajina zlatých
pagód, kde ženy fajčia cigary a muži nosia sukne. Dokonca sa hovorí, že
v Barme je viac zlata ako vo všetkých britských bankách dokopy – či je to
pravda, neviem, faktom však je, že tento mýtus pochádza z koloniálnych čias.
Muži (cca 50%, menej ženy cca 15%) praktizujú aj iný zvyk (skôr zlozvyk)-
žujú Kwun-ya, čo je vlastne zmes tabaku, plodov arekovej palmy a vápna,
zabalená do betelového listu. Žuvajú to proti únave a bolesti a má to aj mierne
povzbudivé a omamné účinky a tým pádom je to aj návykové. Z toho potom
majú také červené zuby a ďasná. V skutočnosti je to však obrovský problém,
pretože je to karcinogén a spôsobuje rakovinu ústnej dutiny a úroveň zdravot-
níctva v tejto krajine je na zaplakanie.

Zvláštne na týchto chudobných ľuďoch je, že aj to málo čo majú, rozdajú -
nezakladajú si ma na materiálnom. Prispievajú na všetko od opravy ciest po
rekonštrukcie a výzdoby chrámov. Svedčí o tom aj najnovší rebríček „World

Giving Index 2015“, kde sa opäť umiestnili na prvom mieste.

 Ako dlho ste sa tam zdržali? Navštívili ste len vnútrozemie alebo aj
prímorskú časť?

Zdržali sme sa 17 dní aj s cestou – bola to taká okružná jazda so
zakončením pri Indickom oceáne. Navštívili sme viaceré pútnické miesta,
viaceré bývalé hlavné mesta, budhistické pamiatky a historické stavby. „Vypi-
chol“ by som asi Bagan – staroveké mesto, pozostatok Baganskej ríše
z 9 st. n. l., kde v čase najväčšieho rozkvetu bolo 10 000 chrámov rôznej
funkcie a veľkosti, roztrúsených na ploche cca 100 km2. Do dnešného dňa sa
po rôznych mocenských bojoch a vpádoch a po veľkom zemetrasení zachovalo

2 200 chrámov. Dá sa tam voľne prechádzať, požičať si bicykel
alebo elektromotorku a brázdiť územie, vyšplhať sa na chrám
a užiť si západ/východ slnka- naozaj čarovné a inšpirujúce miesto.
Ďalším krásnym miestom bolo Inle Lake- prírodný skvost krajiny
s tradičným rybolovom a dedinkami postavenými na koloch na
vode – akési „Benátky Barmy“. Skvelý zážitok bolo aj Ngapali
beach – nádherná pláž s bielym pieskom, nakláňajúcimi sa pal-
mami, priezračnou teplou vodou Indického oceánu a ako bonus:
boli sme tam úplne sami .

 Máte aj nejaký kuriózny zážitok? Niečo na pobavenie?
Zážitkov je neúrekom na jeden článok. Asi najkurióznejší bol,

keď sme sa trmácali autobusom 12 hodín a cca 5 hodín sme
prechádzali cez horský masív, zvlnený s množstvom zákrut
(o kvalite cesty ani nehovorím), tak počas tejto doby miestni
zvracali celý čas, chvíľami to bola doslova symfónia . Evident-
ne to nezvládali a my sme až vtedy pochopili, prečo boli v autobu-
se pre každé sedadlo pripravené sáčky .

 Odporúčate navštíviť túto krajinu aj iným? A vy, vrátili by
ste sa tam ešte raz?

Určite odporúčam a vrátil by som sa. Je to prekrásna i keď
chudobná krajina s nádhernými ľuďmi. Ak sa chce niekto inšpiro-
vať, nie je načo čakať. Krajina bola dlhé roky pod nadvládou

vojenskej junty (autoritatívny režim, ktorý potlačil všetky prejavy demokracie
– pozri google) a momentálne prežíva búrlivý ekonomický rast a začína sa

tvoriť stredná trieda – hlavne v Yangone. Nedávno dňa 8. 11. 2015 sa po
55 rokoch konali v krajine prvé slobodné a skoro demokratické voľby,
v ktorých zvíťazila NLD - Národna liga za demokraciu, ktorej hlavnou predsta-
viteľkou je Aung San Suu Kyi (nositeľka Nobelovej ceny za mier, bojovníčka za
demokraciu, dlhé roky väznená vojenskou juntou – pozri google). Pevne verím,
že krajinu to posunie ďalej a pocítia to všetci ľudia, ale zároveň dúfam, že táto
krajina si zachová svoju tvár .

Link na naše video: https://youtu.be/cEF52DV39lo

Za LN spracoval Jozef Rošťák
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Dňa 20. 9. 2015sa konal druhý Národný pochod za život, na ktorom sa
zúčastnili aj občania Oravskej Lesnej. Z našej obce sa tohto pochodu zúčastni-
lo okolo 42 ľudí, zvlášť mládeže, ktorým nie je ľahostajné toto základné právo
na život už od počatia až po prirodzenú smrť v mladom či pokročilom veku. Po
príchode do Bratislavy sme sa z parkoviska vydali ako pútnici do centra,

priamo do kostola sv. Alžbety na Špitálskej ulici, kde slávil sv. omšu náš
pomocný otec biskup Mons. Andrej Imrich spolu s ďalšími kňazmi. Po svätej
omši, posilnení Božím slovom, sme mali chvíľku čas na občerstvenie
a presunuli sme sa o kúsok ďalej – na námestie SNP. Tam bolo hlavné pódium,
z ktorého sa nám najskôr v hudobnom programe pár piesňami prihovorili
Mária Čírová a Peter Bažík. Potom nasledoval program „ Pro-life“ – aréna
hudby a slova, s príhovormi hostí. Tieto príhovory boli hlboké a zvlášť
dojímavé boli svedectvá ľudí, ktorí sa osobne angažujú na záchrane života,
nielen počatého ale i starostlivosťou o ľudí v núdzi. Prišli nás povzbudiť aj naši

Pochodovali ZA ŽIVOT

Automaty od januára mať nebudeme

Zrušiť výherné hracie automaty na Slovensku nie je jednoduché. Najskôr
je potrebné zozbierať podpisy pod petíciu aspoň 1/3 obyvateľov, túto preveriť
a následne prijať Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o zákaze prevádzko-
vania. Iniciatívu ohľadom podpisovania petície v Lesnej už na jar rozbehli
mladí aktivisti pod vedením Andrey Janetovej. Pod petíciu sa podpísalo viac
ako 950 ľudí, čo plne postačovalo na prijatie VZN. Hoci je jasné, že hracie
automaty neprinášajú žiadne pozitíva, ba naopak, v zastupiteľstve hlasovanie

prešlo tesne.
Na prijatie
každého VZN
je potrebná
nadpolovičná
väčšina po-
slancov, čo je
v našom prí-
pade 7. Za zá-
kaz hracích
a u t o m a t o v
h l a s o v a l o
7 z desiatich
pr í tomných

otcovia biskupi z celého Slovenska, ale i zahraničia, tiež duchovní otcovia
iných cirkví. Samotný „Pochod za život“ sa začal o 14:30 hod. a celková trasa
bola dlhá 2,4 km. Pre neuveriteľné množstvo ľudí, my, čo sme boli v blízkosti
hlavného pódia, sme sa po pohli asi po hodinke čakania. Pomaličky sme začali
kráčať spolu s odhadom 75.000 – 80.000 ľuďmi, za doprovodu žalmových

bubeníkov a ľudí trúbiacich na „šofar“ (poľnicu). Keď sme prišli na križovatku
Špitalskej a Hlavného námestia, čo je možno 300 metrov, „čelo“ tohto pocho-
du bolo už za nami, čiže sa stretol začiatok s koncom pochodu. I keď sme
možno neprešli celú trasu, v srdciach nás hrialo, že sme mohli aspoň takýmto
spôsobom vyjadriť, že život je pre nás posvätný a chceme, aby bol chránený.
Myslím si, že s takýmto naladením a myšlienkami sme odtiaľ odchádzali
a v srdci sme mali túžbu zažiť čo najviac takýchto pekných chvíľ.

Ján Opěla OFS

poslancov. Podstatné však je, že od januára v Oravskej Lesnej výherné hracie
automaty už nebudú!

Jozef Rošťák
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Prišli medzi nás...

Júl: Aneta Zmorayová
Marek Kolenčík
Lea Straková

August: Soňa Tisoňová
Šimon Chudoba
Richard Kolenčík
Matúš Briš
Laura Murínová
Rudolf Rabčan
Peter Oparty

September: Zdenka Plášeková
Soňa Kolenčíková
Oliver Chudoba
Sára Svinčáková

Október: Vanesa Beloritová
Adam Mordáč
Simona Borová
Annamária Srogoňová
Lukáš Hanuliak
Kristína Bachňáková
Soňa Nogová

Od nás odišli...

Júl Angela Dulovcová 80 r.

August Mária Olbertová 66 r.
Mária Kvaková 71 r

September Margita Laššáková 81 r.
Pavol Murárik 59 r.

Október Pavlína Mrvová 92 r.
Ján Briš 44 r.

November Margita Bachňáková 82 r.

Jubileum oslávili...

Júl – November

90 rokov – Anton Bachňák
80 rokov – Bohumil Fajčák

Ján Rakučák
Anna Vrábľová
Jozef Chudoba
Emil Paľák

75 rokov – Benedikt Tereš
Mária Godišová
Margita Trúchla
Blažej Florek

70 rokov – Rudolf Hažík
Justín Pojezdala
Anna Rechtoríková
Kamil Brňák
Valéria Brišová
Jozef Strempek
Terézia Murínová
Emília Sumegová
Anna Brišová

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

Anna Pojezdalová
Matrikárka

 Z obecnej matriky POĎAKOVANIE

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

Dňa 21. októbra nás nečakane opustila
naša detská doktorka

MUDr.  HELENA ŠKORVÁGOVÁ
vo veku 54 rokov.

Týmto chceme vyjadriť našu vďačnosť za
viac ako 20 rokov pôsobenia v našej obci.

Liečila stovky detí, pohladila stovky det-
ských hlávok, utešila ubolenú dušičku, utre-
la nejednu slzu v detskom oku.

Pre niekoľko generácií lesňanských detí bola obľúbenou pani doktorkou,
láskavou, múdrou, pre nás zodpovednou, spomínať na ňu budú stovky spokoj-
ných rodičov a detí.

V mene celej Oravskej Lesnej a zvlášť všetkých detí a ich rodičov chceme aj
touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie za jej obetavú prácu.

Česť jej pamiatke !

ŠŤASTIE...
Prirodzene, každý máme svoju predstavu o šťastí, svoju istotu, svoj postoj.

Šťastie je kvalita nášho života, nie objekt hľadania teoretickej istoty.
Čo je šťastie? Kde ho máme hľadať? Ako si ho ceniť? PREHĽAD ALEBO

POMOC PRI HĽADANÍ ODPOVEDI: napr.: v práci, v budúcnosti. Keď dvaja
ľudia vyslovia slovo šťastie, vôbec nemusia mať na zreteli to isté.

Šťastie ako ...
1) Výnimočné kladné udalosti, ktoré nám dožičí priaznivý osud: Vyhráme keď si

kúpime žreb, vyhneme sa náhodou písaniu písomky. To je šťastie ktoré nezávisí
od nás. Je to náhoda.

2) Ako intenzívny vnútorný pocit, veľká radosť, stav blaženého opojenia. Tieto
okamihy robia život krásnym, ale sú krátkodobé a prchavé. Preto by sme sa
nemali na nič upínať, čo má povahu hlinených váz a sklenených kalichov
a nerobiť z týchto okamihov cieľ svojho života. (Materiálne hodnoty)

3) Trvalé v ľudskom živote. Meradlom bola vznešenosť hodnôt, o ktoré sa človek
usiloval. To znamená, že v živote prevažovalo dobro nad zlom. Berieme do
úvahy to, po čom túžil, čo potreboval, z čoho sa dokázal tešiť.

4) Ako spokojnosť so životom vôbec. Najväčším darom človeka je vedieť mať rád
život (v práci, doma), tešiť sa zo všedných dní a nenariekať nad tým že
neprichádzajú tie výnimočné. Podmienkou je: mať rád seba aj so svojimi
nedostatkami. Ak chceme máme možnosť niečo zmeniť, rozhodnúť sa. Ak
chceme prevzdychať a prenariekať dni a týždne svojho života s otázkou mohol
som = nešťastný človek. Teda ak hovoríme o šťastí, máme na zreteli 1 z týchto
štyroch významov. Všetky spája to, že šťastím rozumieme niečo pozitívne,
niečo pre nás cenné. NIET VÄČŠEJ BOLESTI, AKO SPOMÍNAŤ V NE-
ŠŤASTÍ NA ČAS ŠŤASTIA. A čo patrí k šťastiu – úsmev. HODNOTA
ÚSMEVU. Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto dáva. Trvá
len chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nikto nie je taký bohatý, aby
sa bez neho obišiel. Nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať.
Úsmev vytvára v dome šťastie, v starostiach je oporou a je citlivým znakom
priateľstva. V únave prináša odpočinok, v znechutení vracia odvahu, v smútku
je potechou a pre každú príležitosť je prirodzeným liekom. Dobre je, že si ho
nemožno kúpiť ani ukradnúť, pretože má hodnotu od chvíle, keď sa dáva.
A keby si niekoho stretol, a nemal by pre teba úsmev, hoci naň čakáš, buď
veľkodušný a oblaž ho svojím úsmevom ty! Pretože: NIK TAK NEPOTREBU-
JE ÚSMEV AKO TEN, KTO HO NEMÁ PRE DRUHÝCH!

Alena Srogoňová

Plesy v obci

2. január – Ples TJ – organizátor TJ Oravská Lesná
16. január – Mládežnícky ples – organizátor eRko
17. január – Maškarný ples – organizátor eRko
23. január – Ples pre všetkých – organizátor škola a obec
30. január – Ples milovníkov folklóru – organizátor FS TANEČNÍK
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Futbalistom na postup nechýba veľa

Jesennú časť absolvovali pod vedením trénerov Petra Brňáka a Františka
Olberta. Bola to sezóna naozaj vydarená. Z jedenástich zápasov sme 7 vyhrali,
1 remizovali a tri prehrali, čo nám vynieslo pekné tretie miesto. Mrzí nás však
zbytočná prehra v poslednom kole, kde by bolo treba zlepšiť aj prístup
niektorých hráčov. Naopak pochvalu si zaslúžia výborní strelci Martin Kolen-
čik, Matej Laššák, Pavol Katrenčík či Dominik Vrábeľ. Za vzornú dochádzku

na tréningy si zas zaslúžia pochvalu Peter Kojda, František Dulovec, Martin
Tisoň a opäť Matej Laššák. Naším cieľom v jarnej časti bude pokúsiť sa
zabojovať o postup do šiestej ligy. Nádej určite ešte máme, veď na prvého
strácame len 4 body.

Vedenie futbalového oddielu ďakuje trénerom a tiež hráčom za ich odvede-
nú prácu.

František Dulovec ml.

„Ľadová sezóna sa predĺži“

Po niekoľkých zimách, kedy kolísavé teploty spôsobovali výpadky ľadovej
plochy na krytom hokejovom štadióne, sa hokejisti či priaznivci hokeja ale aj
korčuľovania dočkali. Členovia TJ Oravská Lesná pod vedením pána Martina
Murína sa už niekoľko rokov snažili hľadať riešenia, ako by sa dal pri týchto
poslednoročných nepriaznivých klimatických podmienkach garantovať ľad aj
pri vonkajších plusových teplotách. Nákup mraziaceho zariadenia by bol pre
dobrovoľných členov Telovýchovnej jednoty finančne veľmi náročný, preto
požiadali o pomoc obec. Podarilo sa nájsť dohodu a hokejový štadión dnes už
vie garantovať lad počas celej zimy. Ľadová plocha by mohla teda v obci
fungovať už od októbra, resp. novembra do konca marca. Využitie ľadového
štadióna sa bude dať teraz oveľa lepšie plánovať. Okrem hokejových tréningov
či zápasov, sa určite vytvorí priestor pre hokejové krúžky či hokejovú príprav-
ku. Samozrejme pamätať sa bude aj na korčuliarov, rozpisy ľadovej plochy sa
zatiaľ len plánujú o bližšom harmonograme ako aj o časoch na verejné
korčuľovanie vás budeme priebežne informovať na našich internetových novi-
nách. Oficiálne otvorenie mraziacej ľadovej plochy sa uskutoční 26. de-
cembra o 14.00 hodine, kedy bude aj voľné verejné korčuľovanie.

Všetci ste srdečne vítaní.
Anton Katrenčík

Ceny lyžovania v ORAVA SNOW

Lyžiarske stredisko v Oravskej Lesnej ponúka nezmenené
ceny skipasov už tretiu sezónu. Deti od 6 do 12 rokov a seniori
zaplatia za celodenný lístok len 13 EUR, dospelí 16 EUR. Deti
do 6 rokov v sprievode dospelej osoby lyžujú zadarmo.

Vo vianočnej top sezóne od 25. 12. 2015 do 10. 01. 2016 stojí
celodenný skipas pre dospelého 19,50 EUR, deti 15 EUR. Pre
tých, ktorí k nám zavítajú na víkend, ponúkame cez sviatky
3-dňový lístok pre dospelého v cene 52,50 EUR a dieťa 39 EUR.
Využiť môžete tiež detskú škôlku a ihrisko, lyžiarsku a snowbo-
ard školu ako aj požičovňu a servis lyží a snowboardov. Chýbať
nebude ani jazda železničkou po zasneženej trati, psie záprahy,
trate pre bežkárov, či relax v novovybudovanom wellness.

Viac na www.oravasnow.sk,
rezervácie na tel. +421 918 975 414


