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Snežní psi opä� v Oravskej Lesnej

V lyžiarskom stredisku ORAVA SNOW v Oravskej lesnej sa 18.- 21. februára 2010 
uskutoènia Majstrovstvá Európy psích záprahov F.I.S.T.C. na stredných 
a dlhých tratiach. Èaká sa úèas� pretekárov z 12-tich európskych krajín. 
V tvrdej oravskej zime si pretekári vyskúšajú aj noèný bivak, jednu noc prespia pod 
holým nebom so svojimi psami. Preteky sa zaèínajú vo štvrtok veèer 18.-teho 
februára slávnostným otvorením.
Jednotlivé etapy pretekov budú prebieha� v piatok, sobotu a nede¾u vždy od rána 
9:00 hod. Štart a cie¾ je situovaný pri nástupnej stanici sedaèkovej lanovky. 
Organizácia šampionátu je v plnom prúde, preto organizátori pozývajú divákov, aby 
prišli povzbudi� slovenských reprezentantov a ostatných pretekárov a vytvori� 
krásnu atmosféru pretekov.

Róbert Škripko

Nová monografia obce
Po 13-tich rokoch budeme ma� opä� 
ïalšiu publikáciu, ktorá priblíži našu 
obec verejnosti v podobe knihy.
Naposledy v r. 1997 vydal pre obecný 
úrad cca. 140 stranovú vlastivednú mo-
nografiu obce pán Peter Huba. O terajšie 
vydanie sa postarala pani prednostka 
Marianna Kianièková. Po dlhom èakaní 
a s¾uboch, nám na zasadaní OZ dòa 3.2. 
2010 p. prednostka povedala už zrejme 
koneèný termín, kedy táto publikácia 
bude reálne hotová. Malo by to by� pri 
príležitosti ïalšieho roèníka bežkár-
skeho prechodu "Horizont", t.j. zaèiat-
kom marca. Na túto mono-grafiu obec 
ešte v r. 2005 vydala z obecnej pokladnice 
200.000 Sk. Novému vydaniu sa iste 
potešia rodáci žijúci mimo obec, ale aj 
všetci tí, ktorí by ju radi darovali svojim 
priate¾om, èi známym.

Lesnianske noviny aj na internete
V najbližších dòoch bude opä� sprevádzkovaná internetová stránka www.beskyd.sk  Je to stránka obèianskeho združenia Beskyd. Okrem propagácie 
obce v oblasti cestovného ruchu, budú na tejto stránke všetky vydania Lesnianskych novín vo formáte pdf. V prípade záujmu o spropagovanie 
poskytovania akýchko¾vek služieb v cestovnom ruchu, sa môžete informova� na tel. èíslach 0905/344 577 alebo 0908/024 218.

Daniel Mazúch OZ Beskyd
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P. starosta vystupuje z redakènej rady

tu môžete zvidite¾ni�

VAŠE SLUŽBY

aj v budúcom vydaní

Obecné zastupite¾stvo nebolo prvý krát uznášania schopné...

Po zverejnení 2.vydania Lesnianskych novín (ïalej len LN) v novembri 2009, nás starosta obce požiadal o uverejnenie èlánku 
s informáciou, že vystupuje z redakènej rady. Dôvodom, ako sám uviedol, je neuverejnenie presného znenia èlánkov, ktoré 
sme ho požiadali doplni�. Jednalo sa o èlánok "autobusové zastávky" a "rekonštrukcie kotolne v KD". Pána starostu sme 
požiadali o doplnenie informácii k týmto èlánkom, najmä o doplnenie finanèných údajov. V èlánku, ktorý sme obdržali,  
chýbali nielen údaje o cene za dielo, ale boli vynechané aj informácie o zhotovite¾ovi. Nako¾ko LN sú noviny, ktoré informujú 
obèanov o diani v obci a poskytujú aj patrièné informácie o èinnostiach, ktoré sa bezprostredne týkajú obce - teda nás obèanov. 
Takže aj prostriedky používané na rôzne projekty z obecnej pokladnice sa týkajú nás všetkých - keïže do nej takisto 
prispievame, èi už vo forme miestnych daní, ale aj inak. Takéto informácie sú bežne dostupné vo všetkých obciach èi mestách. 
Nerozumieme teda, preèo nám p. starosta takéto informácie poskytnú� nechcel, veï tu nie je èo skrýva� alebo taji�. Mrzí nás 
však, že ïalej s redakciou LN spolupracova� nechce a z redakènej rady vystupuje. Na záver by sme ešte chceli doda�, 
že informácie týkajúce sa finanèných èiastok, nám v zmysle zákona za obec poskytol kontrolór obce p. Blažej Holubèík, èo tiež 
aj vyplýva z jeho pracovnej náplne a povinností.

Jozef  Roš�ák

Dòa 21. januára sa v tomto volebnom období prvý krát nestretli poslanci Obecného zastupite¾stva v takom množstve, aby 
bolo uznášania schopní. Chýbali poslanci Jaroslav Mateáš, Dominik Kianièka, Pavol Briš, Jozef  Tereštík, Martin Srogoò 
a Dominik Murín. Z toho dôvodu, že chýbala nadpolovièná èas� poslancov, musel starosta obce toto zastupite¾stvo zruši�. 
Bola to škoda hlavne preto, lebo zasadania Obecného zastupite¾stva sa zúèastnilo viac ako 20. obèanov Oravskej Lesnej. 
Na zastupite¾stve sa okrem iného, mali prejednáva� dôležité témy ako napr. interpelácie na starostu obce, plnenie alebo 
neplnenie uznesení, plnenie rozpoètu ZŠ a MŠ, plnenie rozpoètu obce, plán kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra, dôležité 
žiadosti obèanov, ktorým boli schválené urèité finanèné príspevky, ktoré však neboli vyplatené, neodôvodnené a nezákonné 
výpovede pracovníkom obecného úradu, informácii o stave vydania novej monografie obce, na ktorú OZ schválilo a už aj 
vyplatilo sumu 200 tis. Sk a žia¾, nieko¾ko rokov je táto nová monografia v štádiu s¾ubov. Nedostalo sa tým pádom ani 
na otázky prítomných obèanov, ktorých by taktiež urèite zaujímalo dianie v našej obci. Verím, že aj napriek tejto zlej skúsenosti 
budú obèania Oravskej Lesnej (za èo im vopred ïakujem) prichádza� ešte vo väèšom poète na zasadania Obecného 
zastupite¾stva a budú sa aj naïalej aktívne zaujíma� o dianie v našej obci. Prítomnos�ou Vás, obèanov na obecných 
zastupite¾stvách si sami vytvoríte obraz o tom, èo a ako sa v našej dedine robí, dozviete sa ako sa hospodári, kde a ako 

sa investuje a ako sa realizujú rôzne èinnosti 
v obci. Taktiež verím, že sa už takáto situácia viac 
opakova� nebude, keï sa nezíde dostatoèný 
poèet poslancov Obecného zastupite¾stva a teda 
nebude uznášania schopné, nako¾ko poslanci 
boli zvolení vašimi hlasmi a tým dostali dôveru 
zastupova� vás, obèanov v rozhodnutiach v našej 
obci Oravskej Lesnej.

... dodatok
Pod¾a zákona nové zastupite¾stvo má by� zvolané do 
štrnástich dní od posledného, neúspešného zastupite¾stva. 
V zmysle zákona bolo dòa 3.2. 2010 starostom obce 
zvolané nové obecné zastupite¾stvo, na ktorom sa opä� 
stretlo väèšie množstvo obèanov Oravskej Lesnej 
a spoloène sa aktívne podie¾ali na riešení problémov 
a nedostatkov v našej obci. Obecného zastupite¾stva 
sa zúèastnili všetci jedenásti poslanci našej obce. 

Stanislav Novosad

PO¼NOPOTREBY
POHREBNÍCTVO

Anna Habláková
Kultúrny dom 292
tel. 0908-94 75 01

tu môžete zvidite¾ni�

VAŠE SLUŽBY

aj v budúcom vydaní

029 57  Oravská Lesná è. 936
tel.: 043 - 55 93 640, mobil: 0905 - 93 28 95

Viktor Briš
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Mladí divadelníci reprezentovali Or. Lesnú v Bratislave

Možno si ešte spomeniete, keï vás pár dni pred sviatkami v miestnom rozhlase, pozývali miestni divadelníci na svoje 
vystúpenie do Bratislavy. Na nede¾u 20.12. si iste milo budú spomína� nielen Bratislavèania, ale aj ostatní návštevníci nášho 
hlavného mesta, ktorí sa prišli pozrie� na "Dni Slovenska". Pekné predstavenie pod názvom "Noc najjasnejšia" sme si mohli 
už pozrie� pred rokom tesne pred polnoènou svätou omšou pred naším kostolom alebo tiež pár dni predtým v areáli 
kysuckého múzea vo Vychy¾ovke. Divadelnú hru, ktorú napísal náš p. farár Miloslav Marušiak, aj tentokrát režírovala p. 
prednostka Marianna Kianièková. Verím, že aj napriek pomerne vysokému celodennému mrazu a silnému vetru, ktorý poèas 
predstavenia úèinkujúcich "vyštípal", sa iste všetci tešili, že im takto pekne niekto dokázal priblíži� èas príchodu malého 
Ježiška na svet a takto zmyselne spestri� èaro prichádzajúcich Vianoc.

Jozef  Roš�ák

Ko¾ko "krá¾ov" prišlo na 3 krále zatia¾ nevieme...

V noci z 5. na 6. januára do predajne Jednoty Námestovo v 
èasti obce Jasenovská prišli "nakúpi�" doposia¾ neznáme 
osoby. K svojmu "nákupu" však nepoužili peniaze ani 
platobnú èi kreditnú kartu, ale jednoducho len sekeru - ako to 
bývalo zvykom za èias Jánošíka.
Jednote Námestovo takto vznikla škoda odcudzením vo 
výške 3 700,- € a škoda poškodením vo výške 2 500,- €. Znaky 
neèakanej návštevy si ráno -práve v deò sviatku "Troch 
Krá¾ov" všimol obèan, ktorý hneï pri vchode videl oznam, 
že predajòa je v tento deò zatvorená, ale dvere boli 
pootvorené a následne to nahlásil polícii. Ako nás informoval 
riadite¾ OR PZ v Dolnom Kubíne JUDr. ¼ubomír Lehotský, 
prípad vyšetruje  OO PZ v Zákamennom ako preèin krádeže 
vlámaním a preèin poškodzovania cudzej veci.

Podobný prípad ako v predajni na Jasenovskej, sa udial aj 
v jednej domácnosti neïaleko ústredia obce, ktorú pre 
zmenu páchatelia navštevovali ešte poèas dòa - ale už za šera. 
Odcudzili hodnotné veci aj napriek tomu, že práve všetci boli 
doma. V tieto dni medzi sviatkami sa po celej obci potulovalo 
viacero cudzích osôb. Navštívili aj nieko¾ko iných domác-
ností, kde pod zámienkou domového predaja mali zrejme 
podobný úmysel, no naš�astie sa im nepodarilo už niè 
odcudzi�. Poèúvame ale ve¾a ïalších zámienok èi trikov. 
Keï k vám niekto príde a žiada len pohár vody a vy zatia¾ èo 
idete pre pohár, stanete sa obe�ou krádeže. Také nieèo 
a u nás na Orave? A v Lesnej? Èo tu teraz robi�?... Bohužia¾, 
budeme asi svedkami pribúdajúcej kriminálnej èinnosti, 
súvisiacej mimo iného aj s finanènou krízou, èi s  rastúcou 
nezamestnanos�ou na Slovensku. Budeme sa musie� doma 
zamyka�?... Aj to je jedno z riešení. Polícia preto týmto žiada 
obèanov, aby boli viac obozretnejší a menej dôverèiví k ¾uïom, ktorých nepoznajú. Keï už si svoje domy riadne nezamknú 
(keï sú aj doma), nech nenechávajú vo¾ne položené hodnotné veci vo vchodoch rodinných domov. Taktiež aby si viac všímali 
cudzie osoby v obci, ktorí im pripadajú podozriví a tiež poznávacie znaèky áut, na ktorých prichádzajú. Znaèku si môžeme 
zapamäta�, zapísa�, èi odfotografova� mobilom.
Ak sa staneme svedkami nejakej trestnej èinnosti, nebojme sa ihneï kontaktova� políciu na tel.èísle 158, resp. 112. 
Hoci sa nebude vtedy jedna� konkrétne o Vás, ale len o suseda, možno práve tento sused zasa takto niekedy pomôže Vám.

Jozef  Roš�ák

Prevencia proti zbytoèným krádežiam

Gabriela Tichoòová

Kozmetický salón
Pedikúra

Hotel Tyrapol
tel. 0903-551 891

DODÁVKA 
A MONTÁŽ ŽALÚZIÍ

rýchlo, lacno, kvalitne
tel: 0905-52 95 97

KADERNÍCTVO
KATKA

Hotel TYRAPOL
tel: 0907-39 11 28

Marián Murín
Stolárstovo

tel. 043-559 31 05
mob. 0905-44 96 41
www.stolar-orava.sk
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O firmách v našej obci

Dvanás� rokov pôsobenia spoloènosti AVEX v Oravskej Lesnej.

Bolo to na jar v roku 1998, kedy si spoloènos� AVEX prenajala výrobné priestory v areáli OTF, a.s. Nižná v Oravskej Lesnej 
a delimitáciou prevzala od tejto spoloènosti 142 pracovníkov.  Týmto zahájila spoloènos� AVEX v Oravskej Lesnej výrobu elektroniky, 
v ktorej pokraèuje dodnes. Zaèiatky boli ve¾mi �ažké. Napriek dlhodobej tradícii elektrotechnického priemyslu v tomto regióne, musela 
spoloènos� AVEX hneï od zaèiatku rieši� neblahé dedièstvo z bývalej OTF, prejavom ktorého boli zásadné nedostatky v manažmente 
výrobných procesov, ve¾mi nízka produktivita a kvalita práce. Tieto problémy nám spôsobili  vysoké finanèné straty, ktoré sa vyrovnávali 
nieko¾ko nasledujúcich rokov. 

Základným prelomovým obdobím vo vývoji spoloènosti bolo odkúpenie celého výrobného areálu OTF, a.s. v konkurze v Oravskej 
Lesnej v roku 2001. AVEX takto získal vlastné výrobné priestory, èím sa otvorila cesta k ïalšiemu masívnemu rozvoju výrobných aktivít 
v oblasti výroby elektroniky. Celý výrobný areál bol od základov zrekonštruovaný a modernizovaný.  Boli postavené tri nové výrobné haly 
a nakladacie rampy. Totálnou rekonštrukciou závodnej kuchyne, bufetu, jedálne a všetkých sociálnych zariadení došlo k výraznému 
zlepšeniu sociálnych a pracovných podmienok všetkých našich zamestnancov.   

Ïalším zlomovým obdobím v histórii spoloènosti bol rok 2007, v ktorom spoloènos� AVEX musela pre plnenie požiadaviek 
svojich zákazníkov, ktorými sú poprední svetoví výrobcovia elektroniky, zásadne zmodernizova� a rozšíri� svoje výrobné kapacity. 
Investície do nových výrobných zariadení v tom období dosiahli výšku 7 037 tis. EUR (212 mil. SKK).  Ani tieto poèiatoèné investície 
nepostaèovali na zvládnutie výroby nových výrobkov elektroniky. Každoroène investuje naša spoloènos� do novej technológie cca 1,5 
mil. EUR. To znamená, že spoloènos� AVEX len za posledné 3 roky nakúpila nové výrobné zariadenia vo výške viac ako 10 mil. EUR  
(300 mil. SK). Momentálne disponuje spoloènos� AVEX najmodernejšou technológiou na výrobu elektroniky ako sú automaty 
na osadzovanie súèiastok, plošná montáž súèiastok (SMT), automatické optické inšpekèné systémy (AOI,SPI), spájkovacie automaty 
a pod.. Vïaka týmto novým automatom je spoloènos� AVEX v plnom rozsahu schopná konkurova� aj tým naj-známejším výrobcom 
elektroniky. 

Dôležitým výrobným faktorom sú pre nás naši zamestnanci, ktorým venujeme ve¾kú pozornos�. Veï aj tie najmodernejšie výrobné 
zariadenia - automaty by bez schopných, vzdelaných a dobre zaškolených pracovníkov boli len hàbou železa. Preto vzdelávaniu 
a zvyšovaniu odbornej úrovne našich zamestnancov venujeme každoroène vysokú pozornos�. Našou snahou je zabezpeèova� vysokú 
kvalitatívnu úroveò všetkých vzdelávacích akcií. 
Len na tento rok máme na vzdelávanie našich 
pracovníkov naplánovaných 150 tis. EUR (4,5 
mil. SK).  

Ve¾kú pozornos� venujeme aj každo-
roèným spoloèenským akciám, na ktoré 
prizývame známe osobnosti kultúrneho života 
a miestne folklórne súbory. Na týchto akciách 
zaznamenávame takmer 100% úèas� našich 
zamestnancov, èo svedèí o ich vysokej ob¾ú-
benosti. Nako¾ko zamestnávame pracovníkov 
zo širokého okolia, zabezpeèujeme a hradíme 
pre nich pod¾a potreby jeden až dva autobusy 
na dopravu do a zo zamestnania pre všetky tri 
zmeny. 

AVEX, aj keï je to neuverite¾né, so 
svojimi takmer 600 zamestnancami patrí spolu 

so spoloènos�ou PANASONIC a Johnson Controls medzi najväèších 
zamestnávate¾ov na ORAVE. Preto naším najdôležitejším cie¾om v tomto 
obzvláš� zložitom období svetovej hospodárskej a finanènej krízy, ktorá do 
znaènej miery vplýva aj na spoloènos� AVEX, je snaha o udržanie 
zamestnanosti a h¾adanie nových príležitostí výrobnej spolupráce.      

Dúfame, že sa nám to spoloèným úsilím spolu s našimi 
zamestnancami podarí. 

Touto cestou sa chceme poïakova� našim zamestnancom za 
odvedenú prácu a všetkým ostatným obèanom a podnikate¾om, ktorí 
nám pomáhajú pri našich podnikate¾ských aktivitách. 
 

Ïakujeme, vedenie spoloènosti 
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Odkia¾ ideme - kam kráèame...

Prechádzkou po lesnianskych kopcoch sa urèite nedá nevšimnú� si peknú kaplnku (miesto, kde stál pôvodný kostol) a popri nej starý 
cintorín. Nachádzajú sa na vrchole kopca miestnej èasti obce Buèina, z ktorého je zaujímavý výh¾ad na okolitú prekrásnu scenériu prírody 
od Rozsutca po Roháèe, na Pi¾sko èi Babiu horu.

Mòa zaujal starý cintorín a to nielen z h¾adiska histórie, ale aj  jeho súèasného stavu. 
História cintorína siaha do obdobia zakladania našej obce, kde sa pochovávalo až do èasu 
otvorenia nového, súèasného cintorína v ústredí obce (cca do r.1914). 

Pravdou je, že niektoré hrobové miesta sú už nenávratne zabudnuté, ale pár ich ešte 
tvorí posledné torzo, ktoré urèite stojí za povšimnutie.

Z vlastnej iniciatívy a po nieko¾kých pripomienkach náhodných turistov, som oslovil p. 
Jána Podstavka ml. a požiadal ho o opílenie a úpravu živého plota okolo cintorína a taktiež 
som požiadal obecný úrad o vykosenie vnútorného areálu od buriny.

Domnievam sa, že tento historický klenot si zaslúži udržiavanie aj naïalej. Treba len 
správne oslovi� ¾udí a vtedy sa dá ve¾a spravi�. Veï aj kamenárstvo máme v našej obci. Mali 
by sme si uvedomi�, že práve tam odpoèívajú predkovia nás všetkých, ktorí svoju etapu 
života už odviedli. Jedna múdros� nám hovorí : " Dedièstvo našich otcov zachovaj nám 
Pane."

Návštevnos� Oravskej Lesnej sa z roka na rok zvyšuje, poriadajú sa rôzne kultúrno-
spoloèenské podujatia za úèasti známych osobností. Bolo by pekné ukáza� èi už našim 
rodinám žijúcim mimo našej obce, èi známym, ale aj všetkým náhodným hos�om, že sa 
dokážeme postara� o náš (aj keï už "starý") cintorín a tým dokáza�, že si vážime našich 
predkov. 

Bolo by na škodu, tento pamätník necha� odvia� èasom do zabudnutia.
Justín Murín

Mikuláš prišiel na "saniach“

Zápis prváèikov

Ako v rozprávke sa cítili deti v prvú decembrovú 
nede¾u, keï videli ako sa k nim blíži Mikuláš 
prichádzajúci na voze s ozajstnými koníkmi. Deti 
poctivo èakali na autobusových zastávkach, aj 
napriek chladnému poèasiu. Veï kto by nechcel 
dosta� nejaký ten darèek od Mikuláša...a ešte keï 
bol celý rok dobrý :. No nechýbali samozrejme ani 
bieli okrídlení anjeli, ktorí pomáhali Mikulášovi 
rozdáva� darèeky zakúpené z prostriedkov ZRPŠ. 
A èo èerti?...Samozrejme aj tí robili spoloènos� 
Mikulášovi a anjelom. Tých sa ale detièky trochu 
báli. Èerti sa však milo postarali o prítomných 
rodièov, ktorých v chladnom poèasí zohrievali "ohnivou vodou" . Takto Mikuláš prichádza na saniach medzi detièky napríklad 
v susednom Zákamennom už nieko¾ko rokov. Snáï aj u nás sa zaèala takáto tradícia minuloroèným I.roèníkom. Iste všetci vieme, že 
za postavièkami rozprávkových bytostí sme mohli pozna� najmä zamestnancov obecného úradu, za èo im patrí poïakovanie.

Jozef  Roš�ák

Èas medzi 15. januárom a 15. februárom je pod¾a vyhlášky o základnej škole èasom zápisov prváèikov do škôl. Je zákonnou 
povinnos�ou každého rodièa, ktorého die�a do septembra daného roku dovàši šiesty rok veku, zapísa� ho do školy, kde bude plni� 
povinnú školskú dochádzku. V tomto roku sa u nás zápis konal v stredu 10. februára 2010 už tradiène v telocvièni. Volíme vždy zábavnú 
formu, aby sme odbúrali poèiatoèný strach a tiež, nech deti na tento, pre nich dôležitý deò, spomínajú s rados�ou. "Rozprávkové bytosti", 
naše deviataèky spolu s vyuèujúcimi I.stupòa zábavnou formou preskúšali budúcich prvákov, èi si vedia zaviaza� šnúrky na topánkach, 
èi poznajú farby a geometrické tvary, ako vedia poèíta� a tiež ich obratnos� pri prekážkovom behu. Rodièia sa zatia¾ v sále kultúrneho 
domu dozvedeli, èo ich prváèik bude potrebova�, a to nielen do tašky, ale aj akú pomoc a podporu. 

Keï škola a rodièia budú spolupracova� a pôjdu spoloènou cestou, netreba sa bá� ani prípadných poèiatoèných �ažkostí. V tomto 
zmysle sa rodièom a našim budúcim žiakom prihovoril i riadite¾ školy Mgr. Miroslav Kvak, ktorý všetkým na záver poprial ve¾a úspechov. 

Najdôležitejšie však je, že naša škola sa nemusí obáva� o svoju budúcnos�. Zapísali sme 51 budúcich prvákov, ktorí sa budú v novom 
školskom roku vyuèova� v troch triedach.

Elena Mazúchová
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V septembri nás mama zaviedla do škôlky...

...otvorila sa nám brána,
Šli sme vo¾ky - nevo¾ky.
V škôlke bolo to¾ko detí
A všetky sa chceli hra�...

A naozaj to bolo tak. Detí tam už bolo 
neúrekom. Niektorí sa hrali, niektorí 
nesmelo postávali, niektorí si h¾adali 
kamarátov. Nebolo to pre nás ¾ahké, veï 
si len predstavte, nové prostredie, noví 
kamaráti, nové paní uèite¾ky, prvý krát bez 
mamy...veru, bolo nám aj do plaèu. Ale 
ako plynuli dni, my sme sa postupne zaèali 
na škôlku teši�. Tešili sme sa na hraèky, kamarátov, na rôzne hry, lebo viete, v škôlke je každý deò "iný". Pani uèite¾ka vždy nieèo vymyslí. 
A tak sme pozorovali jesennú prírodu, v blízkom lese "moèiar", dokonca sme išli lesným náuèným chodníkom a tak sme zbierali hríby, 
videli èervené muchotrávky, poznávali stromy, poèúvali všelijaké zvuky. V októbri sme nezabudli na našich starkých v Domove 
dôchodcov, boli sme im zaspieva� a pripravili sme im aj malý darèek. Navštívil nás ujo policajt, aj teta doktorka, a tak sme sa dozvedeli ve¾a 
o tom, ako sa máme správa� na ceste a tiež, ako si niè nevzia� od cudzích ¾udí. Teta doktorka nám porozprávala o ¾udskom tele, 
o chorobách, o papaní aj spinkaní, èo je pre nás zdravé a èo nie. Urobili sme si aj šarkany, ibaže nám v októbri napadol sneh a my sme už 
nestihli ís� s nimi na kopec. Potešilo nás však divadlo o Aladinovej Lampe pred Vianocami o Èervenej Èiapoèke. Èakali sme aj Mikuláša a 
predstavte si, prišiel k nám až dvakrát. Prvý raz sme ho èakali v nede¾u vonku na autobusových zastávkach a druhýkrát prišiel k nám do 
škôlky v pondelok. Pani uèite¾ka povedala, že sme boli šikovní a poslušní, a preto prišiel dvakrát. Obidvom sme sa potešili. Videli sme aj 
èerta, ale toho pani uèite¾ky do škôlky už nepustili. Ujovia lesníci nám priniesli naozajstný živý stromèek z lesa a ten sme si 
v jedálni pekne ozdobili. Na vianoènú slávnos� sme pozvali svojich blízkych a pri vianoènom stromèeku sme im spievali, tancovali, 
vinšovali a tiež sme sa tešili z darèekov. Nie všetky darèeky nám priniesol Ježiško. My už vieme, že niektoré kúpili pani uèite¾ky v obchode, 
na ktoré im peniaze daroval Obecný úrad. Ïakujeme! Po dlhých vianoèných prázdninách sme nové hraèky našli už v triede a teraz 
sa s nimi hráme. Ale to nie je všetko!! Ve¾kým prekvapením pre deti z triedy "Margaretkovej" - predškolskej bol nový nábytok. Teraz 
sa v škôlke tešíme zo snehu. Zimu máme ve¾mi radi. Boli sme sa aj šmýka�, aj kåza�, ale keby napadlo viac snehu, pôjdeme si postavi� aj 
snehuliaka.

Vaši škôlkariBurza stredných škôl

Vo¾ba povolania je dôležitým medzníkom v živote každého èloveka. Správnou vo¾bou povolania sa žiakom umožní po skonèení štúdia 
adekvátne sa zaèleni� do spoloènosti. Táto správna vo¾ba nie je ¾ahká. Naša škola poskytuje žiakom získa�, èo najviac informácií 
prostredníctvom " BURZY SŠ", ktorá sa na našej škole konala 10. 11. 2009. Pozvanie prijalo 15 stredných škôl a Úrad práce Zákamenné. 
Stredné školy zaujímavou formou informovali rodièov a žiakov 8. a 9. roèníka o širokej ponuke študijných uèebných odboroch pre 
školský rok 2010/2011. Žiaci spolu s rodièmi získali množstvo informácií o ponukách SŠ, o možnostiach trávenia vo¾ného èasu na 
školách a uplatnení žiakov v praxi po skonèení štúdia. Dúfame, že sme touto cestou pomohli žiakom k ¾ahšiemu a správnemu 
rozhodovaniu sa.

Zúèastnené stredné školy: 
SoŠ polytechnická Kòažia, SOŠ technická Námestovo, SOŠ Hattalova Námestovo, 
SOŠ Tvrdošín - lesnícka, SOŠ obchodu 
a služieb Dolný Kubín, SOŠ technická 
Nižná, SOŠ Tvrdošín - priemyselná, 
SZŠ Žilina, SZŠ Dolný Kubín, PaSA 
Turèianske Teplice, ŠÚV Ružomberok, 
SOU EDUCO Slanická osada, OA 
Dolný Kubín, SOŠ Krásno nad 
Kysucou, Úrad práce Zákamenné

V predvianoènom období sa na našej škole konala zbierka pre nevidiace a slabozraké deti z Levoèe, ktorú organizuje Združenie Priate¾ov 
základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoèi. Príspevky z tejto zbierky sa používa na zakúpenie nových pomôcok 
pre žiakov, realizujú sa víkendové sústredenia pre nevidiacich, podporujú sa detské spevácke talenty. Naše deti prispeli sumou 141 eur. 
Všetkým darcom srdeène ïakujeme. 

Mgr.Katarína Srogoòová        

Finanèná zbierka pre nevidiacich
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Duchovné okienko zamyslime sa...

Pôst - príprava na Ve¾kú noc

Prípravným obdobím pred Ve¾kou nocou je štyridsa�dòový sa posti�. Múdry muž súhlasne prikývol a povedal: "Bude to krásna 
pôst. Koná sa na pamiatku štyridsa�-denného pôstu Ježiša na púšti. smr�." To bolo všetko, èo povedal. Žena sa ve¾mi divila, že ju tak 
Je to èas kajúcnosti a pokánia. Obdobie, keï sa má veriaci usilova� pokojne nechal ujs� v ústrety smrti a vôbec sa nepokúsil odhovori� 
o obrátenie, zmenu zmýš¾ania, má rozjíma� nad svojím životom, ju od jej zámeru. Potajme možno dúfala, že to urobí. Ale niè takého 
plaka� nad svojimi hriechmi. sa nestalo. Tak sa zaèala posti�. A ako to už pri postení býva, v jej 

Zaèína sa tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom vnútri sa uskutoènili mnohé krásne zmeny, ktoré ju denne znovu 
týždni pred Ve¾kou nocou. V tento deò, ktorý je dòom prísneho a znovu prekvapovali. Telo i duša sa jej oèis�ovali a zo dòa 
pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kòaz alebo diakon robí na deò sa cítila lepšie a èistejšie.
popolom znak kríža na èelách veriacich so slovami: "Pamätaj, Niekedy ju premohol pocit smútku, nevysvetlite¾ná duševná 
že prach si a na prach sa obrátiš", alebo "Kajajte sa a verte boles�, ale bola to vlastne krásna boles�. Bol to pocit lásky a túžby. 
v Evanjelium!". Tak sa postila už vyše dva týždne a prežívala èoraz hlbšie 

Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deò a príjemnejšie pocity. Po troch týždòoch všetok smútok pominul 
sa praktizoval už od 8. storoèia. Pôvodne to bol obrad vyhradený a cítila, ako jej srdce zaplavuje š�astie a túžba. Bola to túžba po 
len pre ve¾kých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deò zaèínali živote. A tak a rozhodla ži�, ale tentoraz ži� naozaj.
svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí Nieèo podobné sa deje v živote kres�ana poèas obdobia pôstu. 
vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným Zmyslom pôstu je návrat èloveka k pravému zmyslu života, neži� 
spôsobom zaèínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj pre pozemské veci, ale pre veènos�. Ži� naozaj znamená ži� bez 
ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným hriechu, ži� v spojení s Bohom. Èlovek je vo svojej podstate dobrý, 
symbolom rozhodnutia nastúpi� na cestu pokánia. V 10. a 11. ale nezabúdajme, že Boh nám dal slobodnú vô¾u. A táto slobodná 
storoèí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach vô¾a je po dediè-nom hriechu naklonená nie iba k dobrému, ale aj 
západnej Európy. Koncil v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre k zlému, k prekroèeniu správnej miery - hriechu. Hriech je najväèšie 
celú Cirkev, prièom sypanie popola na hlavu sa nahradilo znaèením neš�astie èloveka a preto sa to¾ko volá po obrátení a pokání. 
na èelo. To je základné volanie pôstneho obdobia. Pôst nie je ani 

Pôvodné pôstne pravidlá boli ve¾mi prísne: dovo¾ovali zïaleka iba odrieknutím si nejakého jedla. Nie je iba konaním 
požívanie jedla len jedenkrát denne. Okrem toho boli sprísnené aj vonkajších skutkov. Skôr je to zrieknutie sa všetkého, èo je v mojom 
abstinenciou, t.j. úplným zdržiavaním sa požívania niektorých živote postrádate¾né, zbytoèné èi dokonca prekáža. Je to zrieknutie 
pokrmov ako mäso, ryby, mlieko a mlieène výrobky (maslo, syry). sa toho, èím môžem pomôc� blížnemu, ktorý je v núdzi: dáva� 
Terajšie predpisy týkajúce sa pôstu a postenia sa boli zavedené seba, svoj èas, záujem, trpezlivos� všetkým, èo to potrebujú, 
v roku 1966 apoštolskou konštitúciou Poenitemini. zaèínajúc vlastnými de�mi, manželom, manželkou, rodièmi, až po 

Zdroj: archív TK KBS (upravené) osamelých a trpiacich ¾udí. Pôst je èasom obnovy zmýš¾ania. To má 
základ v srdci èloveka.

Pôst teda nie je èas pochmúrneho odriekania sa. Ide skôr 
o prehåbenie, obnovu a priblíženie sa k Otcovi skrze Krista, 

Raz istá mladá žena bola taká zúfalá, že chcela skoncova� o priblíženie sa k ¾uïom okolo nás. Je to doba vytrvalej, ale 
so životom. Rozhodla sa niè nejes�, kým si po òu smr� nepríde. radostnej námahy, ktorá nás približuje k Bohu aj ¾uïom.
Vyh¾adala mudrca a povedala mu o svojom úmysle do smrti Miroslav Baloga, kaplán

V pôste je skrytá múdros�

Životné jubileum s v poslednom období oslávili: 

93r. Pojezdalová Rozália DD, 91r. Murínová Emília è.158, 85r. Murínová Anna è.561, Chromková Kristína è.266
80r. Holubèík Anton è.33, Dulovcová Anna è.472, Dendisová Karolína è.654, Briš ¼udovít è.105, Kvak Milan è.638,
Kolenèík Milan è.101, 70r. Briš Juraj è.95, Fajèáková Justína è.410, Strepeková Kristína è.81, Briš Anton è.1137, Chudobová 
Mária è.45, Vrábe¾ Justín è.187, Brisudová Jozefa è.148, Beloritová Emília è.676.

Oslávencom srdeène gratulujeme a prajeme ve¾a zdravia, radosti z blízkych a ve¾a Božej pomoci!

Naša matrika zaevidovala na zaèiatku tohto roka, teda k 1.1.2010 3257 obyvate¾ov, ktorí sú na trvalo prihlásení v našej obci. Ale ako 
vieme stále pribúdajú noví malièkí spoluobèania, z ktorých sa tešia hlavne rodièia, starí rodièia, rodina èi ve¾a z nás. Tiež však sú aj 
smutnejšie dni v našom živote, keï nás opúš�ajú naši blízki èi známi.
Od októbra sa narodili: Tomáš Kvak, Justína Plášeková, Pavol Brachòák, Soòa Mrekajová, Lukáš Kolenèík, Jakub Rabèan, Nina 
Š¾achtová, Damián Straka.
Od októbra nás opustili: Otília Kyrczová 63r., Milan Rabèan 51r., Anna Rabèanová 78r., Ernestína Murínová 77r., Anna Kojdová 48r., 
Kristína Chromková 76r., Šimon Schlossner DD 83r., Cyril Gajdoš DD 71r., Anton Sameliak DD 68r., Karolína Brachòáková 81r., 
Martin Kolenèík 58r., Valéria Terešová 81r.

Z obecnej matriky
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Zápisnica OZ

Uznesenie èíslo 22/2009 zo dòa 26.11.2009 Kultúrny dom: 
predseda: Viktor Chudoba

Obecné zastupite¾stvo èlenovia: Ing. Dominik Murín, Marta Horná, Jaroslav Bròák
Požiarna ochrana: 

A/ b e r i e  n a v e d o m i e predseda: Ing. ¼ubomír Olbert
1. interpelácie na starostu obce a prednostku OcÚ èlenovia: František Tisoò, Anna Pojezdalová, Slavomír Poleè

-zrušenie celoslovenského zjazdu turistov ZŠ s MŠ: 
-informáciu o výstavbe vysielaèa ORANGE a O2 Mgr. Mateáš Jaroslav, Dominik Kianièka
-informáciu o výstavbe vodovodu na Jasenovskej
-informáciu o výstavbe autobusových zastávok 10. prejednávanie a vyplácanie odmien starostovi obce a hlavnému 
-informáciu o rozšírení el. siete na Jasenovskej kontrolórovi švr�roène
-informáciu o osvetlení na cintoríne 11. úhradu telefónnych poplatkov starostovi obce vo výške 
-informáciu o investíciách na úpravu centra obce 100 € mesaène
-informáciu o zakúpenie vysávaèa a zbíjaèky pre správcu cintorína 12. úpravu VZN è. 3/2008 o výške príspevkov ZŠ, MŠ v školských 
-informáciu o rozšírení rozhlasu na Lehotskej k Judákovi Milanovi zariadeniach od 1.1.2010 v èlánku 6, bod 3 nasledovne:
a na F¾ajšovú k Vráb¾ovi Jaroslavovi MŠ deti od 2 - 6 rokov: desiata, obed, olovrant na sumu 1 €

2. kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadania OZ - ZŠ - stravníci od 6 - 11 rokov: obed 0,83 €
3. správu hlavného kontrolóra za 2. polrok 2009 - ZŠ - stravníci od 11 - 15 rokov: obed 0,90 €
4. vzdanie sa funkcie KVOP Mgr. Miroslava Kvaka - zamestnanci škôl a škol. zariadení: obed 1 €
5. zvýšenie rozpoètu obce na rok 2009 o poskytnuté dotácie 13. úpravu rozpoètu ZŠ s MŠ na rok 2009 zo sumy 535 tis. € 

v èasti príjmovej: na sumu 530 718 €
- ZŠ - projekt 57 006 € 14. finanèný príspevok pre Margitu a Štefana Mateáša,
- vo¾by 4 240 € bytom Or. Lesná 710, v sume 500 €
- vodovod - Jasenovská, Kubínska 200 000 € 15. finanèný príspevok MŠ v sume 500 € na zakúpenie hraèiek
- kotolòa MKS - rekonštrukcia 170 000 €

  spolu: 431 246 € E/ n e s ch v a ¾ u j e
1. poskytnutie pôžièky pre Dibdiakovú Máriu, bytom Oravská Lesná 303

v èasti výdavkovej: 2. finanèný príspevok pre neziskovú organizáciu Kvapka so sídlom 
- ZŠ - projekt 57 006 € v Trstenej
- vo¾by 4 240 €
- vodovod - Jasenovská, Kubínska 200 000 € F/ ž i a d a
- kotolòa MKS - rekonštrukcia 170 000 € starostu obce rieši� interpelácie poslancov OZ:
spolu: 431 246 € -opravu miestnej komunikácie od Trojice smerom ku starému kostolu 

a opravu cesty na Buèinu ku Kurekovej Jozefíne
B/ v o lí -písomne vyzva� p. Pacoòa o vykopanie rigolu okolo MK Lngy

Mgr. Jaroslava Mateáša, poslanca OZ za predsedu komisie pre -upozorni� SAD na riešenie parkovania autobusu mimo štátnej cesty
ochranu verejného poriadku -osvetlenie k rodinným domom Jána Laššáka a Kristíny Vráb¾ovej 

na Pribišskej
C/ r u š í -dodržiava� uznesenie OZ è. 10/2008 B/10 o zvolávaní zasadaní OZ

v uznesení èíslo 10/2009 zo dòa 31.1.2008 bod B/18
t.j. v prípade neprejednania výšky odmien platí odmena G/ u k l a d á
z predchádzajúceho ? - roka 1. komisii pre ochranu verejného poriadku usmeròova� v nede¾u trhový 

predaj v Ústredí obce
D/ s ch v a ¾ u j e 2. komisii sociálnej preveri� sociálnu situáciu v rodine Márie Dibdia-

1. Mgr. Miroslava Kvaka, za èlena komisie pre ochranu verejného kovej, bytom Or. Lesná è. 303
poriadku 3. prednostke OcÚ vyda� monografiu obce

2. VZN o dani z nehnute¾nosti è. 9/2009 v pôvodnom znení -dodržiava� uznesenie OZ è. 17/2008 bod D o predajných dòoch 
na rok 2010 v KD

3. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom è. 10/2009 v pôvodnom znení na rok 2010

4. návrh rozpoètu ZŠ s MŠ na roky 2010 - 2012 s následovnými Poslanci OZ spolu s obecným úradom pozývajú všetkých obèanov 
úpravami: rok 2010 na sumu 530 tis. € na každé zasadanie OZ.

rok 2011 na sumu 550 tis. €
rok 2012 na sumu 600 tis. €

5. návrh rozpoètu obce na roky 2010 - 2012 so zmenou položky 25 - 
ost. èinnos� v kultúre na územný plán obce

6. plnenie rozpoètu obce za I. - III. Štvr�rok 2009
7. zakúpenie pozemku pod parkovisko pre Telovýchovnú jednotu

v sume 4000 €
8. zakúpenie pozemku pod autobusovú zastávku na Jasenovskej

v sume 300 €
9. inventarizaèné komisie v zložení:
hlavná komisia: 

predseda: Ing. Dominik Murín
èlenovia: Bc. Holubèík Blažej, Ing. Albín Viater, Katarína Bròáková

Obecný úrad: 
predseda: Jozefína Ladòáková
èlenovia: Katarína Bròáková, Stanislav Novosad, Ing. Marianna
Kianièková



Štatistika absencií poslancov na zasadnutiach OZ.

Urèite èasto krát zaregistrujeme v médiách informáciu o tom, ako ktorí poslanci parlamentu absentujú na zasadnutiach 
parlamentu. Len tak pre zaujímavos�, som Vám zhrnul akou úèas�ou sa podie¾ajú jednotliví poslanci nášho obecného 
zastupite¾stva na zasadnutiach OZ. 

Najhoršie na tom je Dominik Kianièka, ktorý je zároveò zástupcom starostu obce. Vymeškal 11. z 21. obecných 
zastupite¾stiev a jeho percento absencii sa vyšplhalo na 52,38%. 

Naopak s najlepšou dochádzkou obstál Miroslav Kvak, súèasný riadite¾ školy, ktorý nevynechal ani jedno zo 
17. zastupite¾stiev,  ktoré sa konali poèas jeho pôsobenia medzi poslancami obecného zastupite¾stva.

Vysoké percento absencie má aj Jaroslav Mateáš, èo by som ale považoval tak trochu za skres¾ujúci údaj, nako¾ko nastúpil 
ako náhradník za Miroslava Kvaka v septembri 2009 a mal možnos� sa zúèastni� zatia¾ len štyroch obecných zastupite¾stiev. 
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Dominik Kianièka                                           11 z 21 52,38% 

Jaroslav Bròák                                           6 z 21 28,57% 

Jaroslav Mateáš                                           1 z 4 25,00% 

Martin Srogoò                                           4 z 21 19,04% 

Dominik Murín                                           3 z 21 14,28% 

¼ubomír Olbert                                           3 z 21 14,28% 

Jozef Tereštík                                           3 z 21 14,28% 

Viktor Chudoba                                           2 z 21 9,52% 

Stanislav Novosad                                           2 z 21 9,52% 

Pavol Briš                                           1 z 21 4,76% 

Jozefína Ladòáková                                           1 z 21 4,76% 

Miroslav Kvak                                           0 z 17 0% 

                  - sivé políèko oznaèuje absenciu na OZ 
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         Stanislav Novosad 
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Ve¾a z nás už o tomto pojme poèulo, viacerých z nás táto a nevhodným umiestnením osvet¾ovacích telies èlovek 
problematika zaujíma. Vieme však, èo svetelné zneèistenie spôsobil, že tmu dnes treba h¾ada�. A pritom je z jednotli-
vlastne je, èo ho spôsobuje a aké sú jeho dôsledky? Je to vých foriem zneèistenia (vôd, ovzdušia...) najjednoduchšie 
vážny problém dnešnej civilizácie, nemali by sme k nemu by� odstránite¾né. Staèí len trochu inak navrhnú� osvetlenie ulíc, 
¾ahostajní, priamo, èi nepriamo sa dotýka každého z nás. budov, objektov a vonkajších priestorov tak, aby svietilo 

Svetelné zneèistenie je všetko rušivé svetlo, vyrobené na zem, nám pod nohy, na plochy snímané bezpeènostným 
èlovekom, rozptýlené v atmosfére. Je spôsobené svietením kamerovým systémom ap.
do nepotrebných smerov alebo príliš silným svietením. Svetelné zneèistenie sa netýka iba astronómov a milov-
Hlavným zdrojom sú svietidlá verejného osvetlenia, osvet- níkov noènej oblohy, ktorým znemožòuje pozorovania, 
lenia firiem, osvet¾ovanie pamiatok a reklamných plôch dotýka sa každého z nás. Èi sa vám to páèi, alebo nie. 
zdola s ve¾kým svetelným presahom.  Ve¾mi ve¾a z nich je Neveríte? Tak si veèer odhròte záves a odtiahnite žalúzie 
nesprávnych, teda takých, ktoré svietia aj do horného pol na okne vášho príbytku. A oslní vás žiara poulièných lámp.  
priestoru. Je dôležité, aby boli nielen správne konštruované, Svetelné zneèistenie je rušením noèného pokoja - tmy 
ale aj správne nasmerované a svietili len tak silno, ako je potrebnej pre pokojný a zdravý spánok. Mnoho živoèíchov 
naozaj potrebné. Najhoršie sú gu¾ové lampy a vzorovým je aktívnych práve v noci. Sú jednoducho prispôsobené 
príkladom sú lampy so zrezaným krytom. na život potme. 

Svetlo nám dáva život, energiu, závisíme na òom. Ale Zbytoèné svietenie do nepotrebných smerov je aj 
môže nám aj škodi�, aj nás nièi�. A to hlavne neprirodzené plytvanie elektrinou, za ktorú zbytoène platíme. A platíme 
svetlo, ktorým si umelo predlžujeme deò a zjednodušujeme za òu všetci. Nebuïme ¾ahostajní k tomuto nepriaznivému 
náš život. Svetlo, umelo vyrobené a rozptýlené v noènej javu a prièiòme sa každý svojim dielom k jeho odstráneniu, 
krajine, je zdrojom svetelného zneèistenia. Svietením do èi aspoò zmierneniu.
nezmyselných a nepotrebných smerov, zbytoène ve¾kým Mojmír Murín
výkonom zdrojov svetla, nesprávnou konštrukciou 

Svetelné zneèistenie

Ïalej plánované...

Horizont
Aj tento rok sa organizuje turistický prechod Oravskou Lesnou 
na bežkách, mal by sa kona� druhý marcový víkend, v sobotu 
13. marca.

Šachový turnaj
Mal by sa kona� v kultúrnom dome v nede¾u 21.marca.

Heligonkári
Tradièné vystúpenie heligonkárov zo Slovenska, z Èiech 
aj Po¾ska sa uskutoèní v nede¾u 18.apríla.

Iste si ešte viete živo predstavi� Megasnehuliaka, postaveného 
na Jasenovskej mladými "Beskydèanmi", èi Kostolík zo snehu 
na dvore u Richterovcov a mnohé ïalšie pekné výtvory zo snehu 
v minulom roku. Podobne aj tento rok chcelo Obèianske  
združenie  Beskyd vyhlási� poèas jarných prázdnin opä� takúto 
sú�až, kde sa znova mohli prihlási� jednotlivci, rodinky, èi 
skupinky. Avšak pre náhle oteplenie a skôr dažïové predpovede 
sa tento rok sú�až kona� nebude. Škoda, že nám jarné prázdniny 
nezaèali o týždeò skôr. Veríme, že na budúci rok nám už poèasie 
bude pria� viac.

Sú�až "Snehové výtvory" pre oteplenie bohužia¾ nebude
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Šport

Dva stolnotenisové turnaje na sklonku rokov.

V Oravskej Lesnej sa v dòoch 26.12. a 27.12. 2009 Deò predtým si zahrali neregistrovaní hráèi prevažne 
konali dva turnaje stolných tenistov. z Oravskej Lesnej. V príjemnej atmosfére, ale s ve¾kým 

26.12. 2009 si zmerali sily neregistrovaní hráèi na zápalom zabojovali o pekné ceny. Všetkých svojím 
tradiènom Štefanskom turnaji a na druhý deò sme boli výkonom prekvapila Katka Belopotoèanová, zaèínajúca 
svedkami už 5. roèníka stolnotenisového turnaja stolná tenistka z Tvrdošína. Prišla, videla a vyhrala. Poèas 
registrovaných hráèov o Pohár starostu obce Oravská celého hracieho dòa prehrala iba jeden zápas a zaslúžene 
Lesná. sa stala ví�azom turnaja.

Na piatom roèníku sme zaznamenali zatia¾ najvyššiu Výsledky turnaja neregistrovaných hráèov:
úèas� hráèov. Zapojilo sa doò 53 hráèov na úrovni od našich 
najnižších sú�aží na Orave, cez viacerých tre�oligových 1. Katka Belopotoèanová
hráèov Rabèe, Kys. N. Mesta, Krušetnice, až po špièku 2. ¼udovít Briš
Oravy, ktorú zastupoval viacnásobný oravský šampión 3. Michal Miterko
Roman Belopotoèan. Nechýbal ani obhajca dvoch 4. Štefan Bròák
prvenstiev z predchádzajúcich roèníkov, momentálne 
v zahranièí pôsobiaci a na Orave ve¾mi dobre známy, Róbert Milan Laššák
Valúch st. zo Žiliny. Predviedli sa aj viacerí mladí talentovaní 
hráèi z Námestova - Matúš Diko a Andrej Kaššay, z Kys. N. 
Mesta Jakub Ševec, ktorí vo veku okolo 
10 rokov udivujú ve¾mi dobrou kvalitou 
svojich výkonov. Viaceré zápasy tak mali 
ve¾mi solídnu úroveò.

V dvojhre s preh¾adom obhájil 
vlaòajšie prvenstvo Roman Belopotoèan, 
vyhral s preh¾a-dom všetky zápasy 
vrátane finále s Robom Valúchom. 
Turnaj vo štvorhre vyhrala dvojica Robo 
Valúch a Alexander Valúch. 

Celý turnaj prebehol v korektnej 
príjemnej atmosfére, spestrením v prie-
behu turnaja bolo zlosovanie vecnej ceny, 
k t o r ú  ve n ova l  I g o r  Ja n ck u l í k  
a jej výhercom sa stal Vladimír Žuffa. 

Organizátori  ïakujú všetkým 
zúèastneným za úèas�, príjemne strá-
vený deò, prežitý pri športovej aktivite.

 Výsledky Dvojhra:
1. Roman Belopotoèan (Tvrdošín)
2. Róbert Valúch (zahranièie Mistelbach)
3. Maroš Ferneza (Rabèa)
4. Alexander Valúch (kys.N.Mesto)

Výsledky Štvorhra:
1.Alexander Valúch - Róbert Valúch
   (Kys.N.Mesto)
2.Jakub Ševec - ¼uboslav Javorík
   (Kys.N.Mesto)
3.Roman Belopotoèan - Ivan Srogonèík
   (Tvrdošín - Or.Lesná)
4.Ján Bandík  -  Matúš Diko (Rabèa - Námestovo) 

V strede ví�azka Katka Belopotoèanová, 
za òou z¾ava Štefan Bròák, ¼udovít Briš, a Michal Miterko.

Stolný tenis

Korekcia z 2. vydania r.2009 :
Ospravedlòujeme sa za zámenu tel. èísiel. Správne je:
Obecný úrad 5593122, 5593127
Farský úrad 5593114
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Šport     Hokej

Oravský pohár v hokeji - 15. roèník - finálový turnaj Oravská Lesná 29.01. 2010.

Informácia TJ Oravská Lesná
Iste ve¾a z vás športovcov, èi fanúšikov hokeja alebo korèu¾ovania viete, že za priaznivého poèasia, býva naša prírodná ¾adová 
plocha k dispozícii pre verejnos�, a to v èase od 14.00 do 16.30.hod. Nako¾ko sa snažíme vychádza� všetkým v ústrety, radi by 
sme tiež aj vás chceli poprosi� o udržiavanie poriadku v priestoroch hokejového štadióna.

Tohto finálového turnaja sa zúèastnili ví�azi jednot- Góly: Marek Olbert, Dominik Ferle�jak 2, 
livých skupín, ktoré sa odohrali týždeò pred finálovým Jaroslav Kyse¾, Andrej Stašiniak
turnajom. Všetky tri finálové stretnutia rozhodovali Anton 
Kolenèík a Jozef  Babinský. Domáce družstvo hokejistov TJ Oravská Lesná - HK Pucov 3:3 (0:1, 1:1, 2:1)
Oravskej Lesnej skonèilo na koneènom tre�om mieste, V najlepšom stretnutí piatkového veèera sa Jozef  Beèka 
èo po vlaòajšom 8. mieste urèite možno považova� za presadil sekundu pred skonèením 7. min po prihrávke 
úspech. ¼ubomíra Marettu. Domáci opä�, aj v tejto úvodnej tretine 

nepremenili nieko¾ko èistých gólových príležitostí.
MŠK Námestovo - HK Pucov 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Góly: Milan Laššák, Adrián Krivulèík, 
Za rekordných 12 sekúnd, po úvodnom hvizde, sa indi- Vladimír Madleòák, Jozef  Beèka 3
viduálne presadil Jozef  Beèka a obhajca vlaòajšieho 
prvenstva sa ujal vedenia. Tabu¾ka finálového turnaja
Góly: Dominik Ferle�jak, Jaroslav Kyse¾, Jozef  Beèka 3, 1.HK Pucov 2 1 1 0 8:5 3

¼ubomír Maretta, Ján Beèka 2.MŠK Námestovo 2 1 0 1 6:6 2
3.TJ Oravská Lesná 2 0 1 1 4:7 1

TJ Oravská Lesná - MŠK Námestovo 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Domáci Lesòania na tomto turnaji opä� doplatili na nepre-                        Spracoval Jozef  a Andrea Babinsky
mieòanie gólových príležitostí. Ve¾kou prekážkou im bol 
v tomto stretnutí námestovský brankár Milan Florek, ktorý 
podal jeden zo svojich doterajších najlepších výkonov. 


