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Tajomstvo Veľkej noci...

Láska Zeleného štvrtku,

viera Veľkého piatku,

nádej Bielej soboty

a víťazstvo Veľkonočnej nedele,

nech Vás posilní a naplní

pokojom a dôverou.

Vo svetle tohto radostného posolstva

nech je slávenie Veľkej Noci pre Vás

prameňom nádeje radosti a pokoja.

Požehnané Veľkonočné sviatky,

plné milosti

z Kristovho zmŕtvychvstania

Vám praje

Redakcia LN

Už sme si akosi zvykli na to, že naša dedina dvakrát do roka hostí
o niečo viac štvornohých miláčikov ako obvykle. Je to spôsobené
práve organizátorskou aktivitou Petra Vrábľa, ktorý i túto zimu
v dňoch 8. – 10. februára 2013 zorganizoval tretí ročník psích
záprahov. Táto „psia“ rodina sa však z roka na rok rozrastá, o čom
svedčí tohtoročná účasť 27 tímov nielen zo Slovenska a susedných
štátov ako Česko, Poľsko a Rakúsko, ale i z Kanady, Luxemburska
a Belgicka. Pravdou je, že medzinárodnej účasti dopomohlo zruše-
nie pretekov na Donovaloch a táto nepriaznivá skutočnosť priviedla
tieto tímy priviedla práve k nám. Mnohí však svoju účasť na posled-
nú chvíľu zrušili a to najmä vinou snehovej kalamity, ktorá v daných
dňoch postihla celú strednú Európu. Oravské farby hájil iba Žaškov-
čan Ľuboš Strapec, ktorého záprah môžeme v našej obci vídavať

Pretek za málo peňazí, no s veľkým srdcom

Modlitba matky za deti

Otče náš, sú vonku a ja ich nemôžem chrániť.
Čim sú väčšie, tým menej času sa mi nachádza, aby som ich
mohla chrániť. Chodia po svojich vlastných cestách a mne nezo-
stáva nič iného, ako ich zveriť do opatery Tebe a snažiť sa im
rozumieť. Dopraj im a pošli im v ústrety dobrých kamarátov aj
dobrých dospelých ľudí okolo nich, ktorým by na nich záležalo.
Ochraňuj ich by sa ničím nedali opantať a aby nevykonali nič
nesprávneho, keď sú sami medzi sebou a predovšetkým daj, aby
sa radi vracali domov, aby sa tešili na rodičovsky domov a aby ho
milovali. Dožič tiež, aby sa mi darilo v úsilí tento náš domov a náš
rodinný kruh urobiť milým a nech im ho takým zachovám, čo
najdlhšie. Im dožič, aby na svojich rodičov nemysleli so strachom
ani vtedy, ak niečo vyvedú.
Zachovaj v nich dôveru, že tento ich domov je pre nich otvorený
napriek všetkým hlúpostiam, ktoré vykonali. A všetkým nám po-
máhaj, aby sme spolu dokázali, aké vzácne je to byť doma, tam aj
kde Ty si doma. Byť doma s Tebou na zemi aj pri stole a v Tvojom
večnom kráľovstve.

pravidelne a náš rodák Jordán Hablák, ktorý dokončil iba prvú etapu.
Štartovalo sa v troch kategóriách – LONG (40 km), MID (26 km)
a SPRINT (8,5 km) a v špeciálnej disciplíne s názvom PULLING,
kedy záprah psov ťahal traktor. Účastníci boli príjemne prekvapení
upravenými traťami i celkovou organizáciou, čo by však samotný
organizátor nezvlá-
dol sám. Preto sa
chce i touto cestou
poďakovať všet-
kým, ktorí akým-
koľvek pričinením
pomohli k plynulé-
mu priebehu tejto
akcie. A to najmä
za pomoc pri pri-
pravovaní tratí,
pri kontrole na sta-
novištiach, pri va-
rení, upratovaní
a v neposlednom
rade za priateľské
prijatie, ktoré vy-
volávalo veľmi prí-
jemnú atmosféru.
Veľká vďaka patrí
aj sponzorom, bez
ktorých by tento
pretek nebol reali-
zovateľný.
Veronika Kvaková
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Ako tradične aj tento rok sa v sobotu
9. 3. 2013 uskutočnil už 9. ročník obľúbenej
športovej akcie Erdútsky horizont s medzi-
národnou účasťou. Ani raňajšie „smutné“
počasie, kedy bola celá dedinka zahalená do
hustej hmly, neodradilo športových nadšen-
cov. Zúčastnilo sa obdivuhodných 700 účast-
níkov, medzi ktorými boli aj zahraniční hos-
tia z Česka a Poľska. Dokonca aj účasť Les-
ňanov bola tento rok vyššia, čo organizáto-
rov veľmi teší. Trať bola pripravená nielen
pre bežkárov, ale aj pre tých, ktorí si cestu
radšej prešli pešo.

Medzi najmladších účastníkov pešej túry,
ktorá bola dlhá okolo 20 km patril Samko
Briš z Ústredia, ktorý je iba predškolák.
Medzi najstarších účastníkov tej istej túry

Erdútsky horizont alebo okolo Oravskej Lesnej na bežkách

Dnes sa čím ďalej tým viac hovorí o rôz-
nych druhoch kríz, či už je to kríza ekono-
mická alebo spoločenská. Všetko sa akoby
niekam rútilo. Ľudia si kladú otázky: Kde je
istota? Čo bude s nami? Budeme mať prácu?
Čo bude s našimi deťmi? V tejto situácii
čakáme možno na nejakú osobu, ktorá by
všetko zmenila. Volíme si zástupcov v parla-
mente a márne dúfame, že sa niečo zmení.
Kritizujeme svet okolo seba, prizeráme sa
skaze, ktorá ničí náš pokoj. Ako ho znovu
objaviť?

V krátkosti vám priblížim obsah knihy
Calmative (v preklade Sedatívum) od írske-
ho spisovateľa Samuela Becketta. Spomína
v nej putovanie hlavného hrdinu, ktorý krá-
ča nevieme kam. Nevieme koľko má rokov,
kde sa nachádza, akého je pohlavia... Vieme
len, že niečo hľadá – pokoj. Prechádza po-
stupne viacerými miestami a spomína si na
okamihy života z detstva. Ako tak putuje,
prechádza cez les, aby tam našiel pokoj, ale
tu ho oslepuje silné svetlo. Ide teda ďalej
a príde k moru, no tu sú zasa hlučné vlny
a tie mu znemožňujú užívanie si ticha. Pri-
chádza do mesta a vidí tu množstvo ľudí.
Títo ľudia sú ale nejakí zvláštni. Sú uväznení

v domoch a hoci sa v nich svieti a je vidieť
obrysy ľudí, nikto sa s nikým nerozpráva.
Napadne mu, že pôjde do kostola, aby tam
našiel pokoj. Avšak...keď prišiel do kostola,
vyrušil ho mohutný zvuk organu, ktorý sa
ozýval po celej budove chrámu. Hlavný hr-
dina ušiel z tohto miesta v nádeji, že nájde
miesto, kde by cítil pokoj. V závere sa opäť
vracia k spomienkam z detstva. Myslí na to,
ako mu otec rozprával o dobrodružnej ceste
jedného mladíka. Zrazu hlavná postava uvi-
dela žiaru na oblohe. Dosiahol cieľ a našiel
pokoj? Príbeh sa končí troma bodkami...

Sú ľudia, ktorí hľadajú príčinu toho, čo sa
dnes vo svete deje a sú ľudia, ktorí sa snažia
voči krízam postaviť a nájsť riešenie. Prav-
dou však je, že žiadny politik ani iný štátnik
túto situáciu nevyrieši. Problém nepokoja je
predovšetkým v našich hlavách. Celý život
sa možno za niečím ženieme a čakáme, kedy
bude lepšie. Ani si neuvedomíme, že to, čo
je dôležité, prežívame tu a teraz. Čínsky
filozof Konfucius kedysi vyslovil myšlien-
ku: „Cesta je cieľ.“ Preto by sme si mali
uvedomiť, že život je príliš krátky na to, aby
sme stále rozjímali nad tým, čo nás zarmu-
cuje. Mali by sme sa tešiť z prítomnosti

Ako nájsť pokoj v duši?

patril Štefan Srogoň (1941)
z Ústredia a Anton Briš (1936)
z Brišovky.

Najmladšou účastníčkou
bežkárskej trate, ktorá bola dlhá
okolo 25 km bola Barborka
Habláková z Ústredia, žiačka
tretieho ročníka ZŠ. Najstarší-
mi účastníkmi boli Ľudovít
Kvak (1943) z Ústredia a An-
ton Škamor (1944) z Pribišskej.
Sme na nich hrdí a prajeme im
ešte veľa chuti a elánu pri zdo-

lávaní podobných špor-
tových aktivít.

Mimo obec patrili
medzi najstarších účast-
níkov Ján Zvonár a Róbert Šulek
z Dolného Kubína a Alojz Ďurčanský
zo Žiliny. (všetci ročník 1940). Veľký
obdiv a uznanie patril nevidiacim
účastníkom a to Štefanovi Michali-
govi z Brezy a Jozefovi Burošovi
z Dolného Kubína, ktorí za účasti
sprievodcu zdolali tento turistický pre-
chod na bežkách.

Určite pre všetkých bolo veľkým
potešením, že sa pred obedom zobu-
dilo slniečko a až do večera nás hrialo

svojimi teplými lúčmi. Mnohí prichádzali aj
s opálenými líčkami. Atraktívnou súčasťou
prechodu bolo vyvezenie bežkárov na našej
sedačkovej lanovke. Na trati boli dve stano-

vištia s malým občerstvením. Po absolvova-
ní trasy čakali na všetkých zúčastnených
v kultúrnom dome výborné zabíjačkové špe-
ciality.

Túto super športovú a zároveň veľmi ná-
ročnú akciu organizoval turistický oddiel
Paráč za pomoci sponzorov a taktiež nezišt-
nej pomoci obetavých ľudí so športovým
srdcom a zanietením. Týmto všetkým patrí
jedno veľké „ĎAKUJEME“. Vďaka ním sme
prežili deň plný zážitkov v našej krásnej
oravskej prírode s krásnym výhľadom na
Roháče, Babiu horu, Fatru, Rozsutec ako aj
na celý horizont našej krásnej Oravskej Les-
nej. Už nám neostáva nič iné, ako tešiť sa na
10. jubilejný ročník.

Anna Pojezdalová

a rozmýšľať nad tým, čo nás teší. Práve
v tejto ťažkej dobe sa potrebujeme stíšiť,
izolovať sa od hluku, každodenného stresu
a nátlaku. Skúsme sa vrátiť k sebe, k rodine,
k prírode a nájsť stratený pokoj.

Každý je strojcom svojho šťastia, a preto
by sme sa mali snažiť chrániť si vlastný po-
koj vo svojom vnútri. Snažiť sa ochrániť ho
pred vplyvom zlých správ z médií o neistej
budúcnosti, zlých klebiet od susedky či iných
zlých vplyvov z prostredia. I keď situácia je
ťažká, práce je málo a podľa odborníkov sa
to ani nezlepší, musíme myslieť pozitívne,
nevzdávať sa a hľadať to dobré, čo vo svete
zostalo.

Darina Chudobová
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Písal sa rok 1933, keď vo vtedajšej Erdútke, ktorá v tom čase
patrila do obvodného notárskeho úradu v Zákamennom, vznikol
Dobrovoľný hasičský zbor(DHZ). Cieľom a účelom DHZ bolo chrá-
niť život, zdravie i majetok občanov pri požiaroch a povodniach.
Prvým veliteľom DHZ bol Jozef Mihaliak a Jozef Karol Noga.
V roku 1938 sa obec rozhodla zrušiť hasičský spolok, ktorý na
rozsiahlosť obce mal byť málo pohotový. Technický inventár
v období trvania vojny bol takmer zničený. Po oslobodení v roku
1945 prácu hasičov podchytil Štefan Sumega a Pavol Kvak. Vtedy
však boli ťažšie časy, nakoľko v obci boli zlé cesty, provizórne mosty,

nebola elektrina a najmä nebol dostatočný vodný zdroj na používa-
nie hasičskej techniky. V celej obci boli len štyri studne. Riadne
obnovený DHZ bol až v roku 1948 na čele s predsedom Jozefom
Strempekom. Od roku 1950 nosili členovia rovnošatu. V roku 1952
sa stal veliteľom Justín Murín a spolok sa premenoval na Miestnu
jednotu Československého zväzu hasičstva a v šesťdesiatych rokoch
na Miestnu jednotu požiarnej ochrany. Požiarny plán obce, v ktorom
boli zachytené všetky vodné zdroje, potôčiky a studne, pre Oravskú
Lesnú vypracoval Gustáv Majcher. Keď v roku 1953 sneh zasypal
cestu autobusového spojenia Oravská Lesná – Trstená, požiarnici
boli prví, ktorí si vysúkali rukávy a odpratali kilometre snehu. V obci
sa zriadilo 16 komisií na čele s požiarnikmi, ktoré v rámci bezpeč-
nosti vykonávali prehliadky domov a usadlostí, či sú dodržiavané
protipožiarne opatrenia. V roku 1954 obyvatelia obce vytvorili veľ-
kolepý plán budovania vodných nádrží, ktorých tu za 20rokov vznik-
lo 10. Na Pribišskej sa vybudovala jedna, na Bučine dve, na Jasenov-
skej jedna, na Lehotskej dve, na Kubínskej dve a na Demänovej
a v Tanečníku po jednej. V tom istom roku sa tiež začala budovať
požiarna zbrojnica. V roku 1958 sa stal veliteľom zboru Kristián
Krivulčík, predsedom Justín Murín, neskôr bol predsedom Anton
Srogončík, tajomníkom Jozef Vrábeľ. Od roku1966 bol predsedom
Jaroslav Srogoň, tajomníkom Emil Chudoba a veliteľom Ladislav
Murín. V roku 1980 bolo vyškolených desať členov Zväzu požiarnej
ochrany a získali odznak “Vzorný požiarnik III.stupňa“. Každoroč-
ne sa zúčastňuje družstvo mužov na obvodnej súťaži. V roku 1982 sa
v Lesnej konala obvodná súťaž zmiešaných družstiev z mužov
a žien. Od roku 2004 bol predsedom DHZ František Tisoň a velite-
ľom Slavomír Poleč. Od roku 2011 je predsedom zboru Rudolf
Brisuda.

Dobrovoľný hasičský zbor oslavuje 80.výročie

DHZ je v súčasnosti dobre materiálne a technicky zaopatrený.
Popri svojej práci pri zásahoch, pri hasičskej a povodňovej pohoto-
vosti sa pravidelne zúčastňuje na súťažiach. Doposiaľ v kategóriách
muži, žiaci, no v tomto roku pribudne aj oficiálne družstvo žien.
Družstvo žien sa v tomto roku rozšírilo o nové členky, ktorým boli na
februárovej schôdzi slávnostne odovzdané členské preukazy. Po
skúsenostiach pri vlaňajšej povodňovej pohotovosti DHZ, obec na
jeseň roku 2012 zakúpila novšie a výkonnejšie čerpadlá. Jedno pre
spomínané čerpanie pri prípadných povodniach a taktiež čerpadlo
určené k haseniu požiarov.

K 80. výročiu chceme v mene všetkých občanov poďakovať
požiarnikom za ich naozaj obetavú prácu a snahu pomáhať svojim
spoluobčanom a to dobrovoľne, ako to už nesie názov organizácie.
No a prajme si, aby ich práca spočívala najmä v tej protipožiarnej
prevencii, rôznych cvičeniach a súťažiach, pri strážení Pánovho
hrobu či pomoci pri rôznych kultúrnych podujatiach a aby sme ich
čo najmenej potrebovali pri tých ozajstných výjazdoch, pri ktorých
často riskujú aj vlastné životy. S pomocou Sv. Floriána prajeme veľa
síl a radosti z tejto obetavej práce.

Jozef Rošťák
Zdroj: DHZ

Snaha založiť ženské dobrovoľné hasičské družstvo sa objavovala
už dávnejšie, najmä počas pôsobenia bývalého predsedu DHZ
F. Tisoňa. Počas minulého roka sa objavila partia dievčat v zložení:
A. Brišová, K. Kvaková, T. Kolenčíková, M. Pojezdálová, L. Kuri-
cová, M. Krivulčíková, I. Laššáková, I. Kvaková, I. Rabčanová
a B. Zajacová. Prečo vôbec vzniklo toto družstvo? „Naším cieľom je
pomáhať pri akýchkoľvek krízových situáciách a kalamitách, ako sú
požiare či povodne. Samozrejme, sa budeme zúčastňovať dobrovoľ-
ných brigád v Oravskej Lesnej a reprezentovať našu obec,“ povedala
pre noviny členka tímu B. Zajacová.

Oficiálne bolo družstvo žien prijaté 16. februára tohto roku na
výročnej hasičskej schôdzi a najbližšie plánujú ísť na súťaž v Novoti.

Mária Brišová

Už aj v Lesnej máme družstvo hasičiek
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Zo života v materskej škole……

Už je zima, už je tu, vonku mrzne, sneží...

...nevadí, pretože aktívny život malých škôlkarov pokračuje vo
vnútorných priestoroch materskej školy aj v zimnom období. Veľkú
radosť urobili škôlkarom nové hračky a učebné pomôcky, s ktorými
sa denne hrajú, rozvíjajú si svoje logické myslenie a zručnosti. Na
divadelnom predstavení dňa 11.01.2013 „Žili raz babka s dedkom...“
sa deti dozvedeli, čo robili ľudia v minulosti počas zimného obdobia,
akým prácam sa venovali. Pani učiteľky im názorne predviedli
niektoré ručné práce – pletenie z vlny, páranie peria, vyšívanie,
háčkovanie... toto divadelné predstavenie zakončili deti spevom
ľudovej piesne Šila som, šila som...

Jednou z februárových tém učebných osnov boli zvieratká z lesa.
Hravou formou, prostredníctvom dramatizácie rozprávky „O ruka-
vičke“ sa deti dozvedeli, čo robia zvieratká v zime, prečo a ako im
treba pomáhať. Nezabúdame ani na vtáčiky, keďže v okolí materskej
školy je niekoľko vtáčích búdok, deti ich pravidelne dopĺňajú se-
miačkami. Ani sme sa nenazdali a už tu bol fašiangový čas, ktorý
sme deťom priblížili zaujímavou formou - uskutočnili sme fašiango-
vú karnevalovú zábavu. Pretože naša materská škola je zameraná na
ľudové tradície a zvyky, ktoré sa u detí vytrácajú, podmienkou účasti
na našej fašiangovej zábave boli masky v ľudovom štýle a postavič-
ky z klasických ľudových rozprávok. Rodičia, ktorí sa chceli zabaviť
so svojimi deťmi si museli obliecť nejakú časť ľudového odevu. Deti
sa zabávali, tancovali na ľudovú nôtu, spievali ľudové piesne spolu
so svojimi rodičmi.

Zaujímavou formou zážitkového učenia sú exkurzie. Vo februári
sme navštívili niekoľko pracovísk rodičov, kde sa deti dozvedeli, čo
robia ich rodičia keď pracujú a zarábajú peniaze (deťom chýbali
vedomosti o práci rodičov). Exkurzia do závodu CRT bola pre deti
veľmi poučná, pretože deti nemali najmenšiu predstavu, čo sa
v závode vyrába, aké sú tam stroje, miestnosti, zariadenie. Chceme
sa poďakovať vedeniu závodu za milé uvítanie, trpezlivé vysvetľova-
nie a prevedenie celým závodom a taktiež aj za sponzorský dar pre
deti na nákup učebných pomôcok v sume 150 €. Poďakovanie patrí aj
ďalším rodičom, ktorí nás ochotne prijali na svojom pracovisku
a deti potešili malými darčekmi: u zubného lekára, v pizzerii,
v predajni mäsa, v základnej škole, na obecnom úrade, v školskej
kuchyni Pretože deti majú radi zimu a všetko, čo so zimou súvisí,
každodenne realizujeme pobyt vonku, ktorého účelom je otužovanie
detského organizmu a predchádzanie chorobám. Podmienkou je
vhodné zimné oblečenie, aby sa deti mohli šmýkať, guľovať, stavať

zo snehu. Začal mesiac marec, ktorý nám prináša nielen prvé jarné
dni, ale aj aktivity zamerané na knihy, rozprávky, básne, jarnú
výzdobu, veľkonočné sviatky...

Bližšie informácie o aktivitách v MŠ získate na nástenkách
materskej školy a na blogu www.msorlesna.blogspot.sk.

Kolektív učiteliek MŠ

Cudzia polievka

Vo veľkej samoobslužnej reštaurácií si staršia pani vzala ta-
nier polievky, dala si ho na tácku, zaplatila a tácku položila na
prázdny stôl. Tašku zavesila na stoličku a už si sadala, aby
ochutnala rozváňajúcu horúcu polievku, keď si uvedomila, že si
zabudla vziať lyžičku.

Vstala a išla k pokladni, kde boli nádoby s príborom.
Cestou späť s prekvapením zistila, že jej miesto obsadil mladý

Afričan, ktorý pokojne jedol jej polievku.
Žena bola zmätená a rozhorčená. Potom si odhodlane prisadla

na vedľajšiu stoličku a ponorila lyžicu do polievky priamo pred
nosom votrelca. Mladík sa usmial a jedol ďalej.

Nabrala jednu lyžičku, aj mladík si nabral jednu. Myslela si:
„Aký je drzý! Keby som len mala viac odvahy! S týmito prisťaho-
valcami treba urobiť poriadok!“

Keď si nabrala lyžičku, muž oproti nej nepohol ani brvou a tiež
si nabral lyžičku.

Takto to šlo ďalej, až zostalo len trochu polievky. „A teraz som
naozaj zvedavá, čo mi povie, keď doje,“ pomyslela si žena.

Mladík jej nechal poslednú lyžicu polievky. Potom vstal, vy-
chovane ju pozdravil a odišiel.

Žena sa pozrela na stoličku: jej taška zmizla. Zlodej! Bol to
obyčajný zlodej! Sklamaná, nahnevaná a celá červená v tvári sa
obzerala okolo seba. No mladík bez stopy zmizol.

Zrazu sa jej hnev zmenil na veľké rozpaky. Na vedľajšom stole
bola tácka bez lyžičky s chladnúcou polievkou. Na stoličke visela
taška, ktorú tam nechala.

Veľmi sa zahanbila, keď pochopila, že si zmýlila stôl a že ten
mladík, ktorý si kúpil rovnakú polievku, sa podelil bez toho, aby
bol nervózny alebo pohoršený, kým ona vzdychala a dokonca sa
cítila hlboko urazená.

Koľkokrát sme už „jedli polievku niekoho iného“ a ani sme
o tom nevedeli?

Anna Pojezdalová
(z knihy Bruna Ferrera)
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Život v škole, život v obci

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 18.2. – 22.2. 2013 sa žiaci 7.A a 7.B triedy zúčastnili
lyžiarskeho výcviku. Z celkového počtu žiakov siedmeho roční-
ka lyžiarsky kurz absolvovalo 92,15 % žiakov v troch lyžiar-
skych a jednom snowboardovom družstve. Počas celého týždňa
mali žiaci takmer 100 % dochádzku a za zmienku tiež stojí
výborná spolupráca a dobrá disciplína žiakov. Lyžiarske stredis-
ko Oravasnow poskytlo žiakom v domácom prostredí veľmi
dobré podmienky. S výkonmi žiakov sme spokojní. Všetci zvlá-

dli základy lyžovania a snowboardovania. A tí, ktorí už lyžovať
vedeli, sa zdokonalili. Sme radi, že aj pre žiakov, ktorí stali na
lyžiach prvýkrát, to boli príjemne a užitočne strávené chvíle. Aj
napriek tomu, že sa počasie ukázalo vo všetkých podobách:
snežilo, pršalo, ale tiež svietilo zubaté slniečko, žiaci lyžovali
a prekonali nielen nástrahy počasia, ale aj počiatočný strach
a nedôveru v seba.

 Veríme, že si nájdu čas a na svah sa vyberú aj vo svojom
voľnom čase.

Zápis do 1. ročníka

5. februára 2013 sa na našej škole konal zápis do prvého
ročníka. Zapísali sme 56 detí – 25 dievčat a 31 chlapcov. Pred-
školákom sme pripravili „predvstup“ do prvej triedy. Škôlkari
zavítali medzi „usilovné včielky“. Včielky, žiačky 8. ročníka,
pre nich pripravili disciplíny, v ktorých ukázali svoje zručnosti,
šikovnosť ale aj vedomosti:

� Prezentácia s hádankami o domácich zvieratkách
� Maľovanie obrázka, poznávanie písmen a čísel
� Určovanie geometrických tvarov a farieb
� Priraďovanie a priestorová orientácia
� Prekážková dráha s použitím telocvičného náradia

Za splnenú úlohu dostal každý na kartičku pečiatku včielky.
Keďže sa všetkým podarilo disciplíny splniť, zaslúžili si odme-
nu: darčeky a pamätný list ako pamiatku na zápis do školy.
Zápis sa konal v priestoroch prvých tried, takže budúci prváči-
kovia aj ich rodičia si mohli pozrieť, kde sa budú deti od
septembra učiť. Rodičia dostali informácie potrebné pre úspešný
vstup ich prváčikov do školy.

Veľkým prínosom bola prednáška Mgr. M. Smolárovej, špe-
ciálnej pedagogičky z poradne, ktorá rodičov informovala
o školskej zrelosti a podmienkach vstupu ich dieťaťa do školy.

Na budúcich prváčikov sa všetci tešíme a prajeme im veľa
úspechov v novom školskom roku.

Zbierame papier

Naša škola sa zapojila do celoslovenskej benefično environ-
mentálnej súťaže VÝPRAVA NÁDEJE. Účasťou v tejto súťaži
má naša škola príležitosť:
� získať finančné prostriedky zo zberu papiera
� pomôcť chorým kamarátom, ktorí bojujú s onkologickým

ochorením
� získať hodnotné ceny pre školu a spropagovať ju

Preto POZOR! V mesiaci marec a apríl sa na našej škole
uskutoční zber papiera. Pripravte si doma spolu s deťmi nepo-
trebný papier a podporte dobrú vec.

ZŠ s MŠ

Cestovanie Orava — Kysuce — BA...
Po dvadsať ročnom dlhom čakaní sme sa napokon dočkali.

Prepojenie Oravy s Kysucami znova funguje už viac ako tri koky.
Toto cestné spojenie využíva osobná aj autobusová preprava.
Dnes sa však zdá, že práve tej autobusovej prepravy by sa možno
zišlo viac. Uvítali by ju hlavne študenti, ktorí sa v piatok ale často
aj vo štvrtok vracajú domov. Podľa slov niekoľkých študentov
v piatok po príchode do Žiliny po 17.15 hodine sú odkázaní na
cestovanie cez Kraľovany a Dolný Kubín. Druhou možnosťou je
odvoz osobným autom nejakým rodinným príslušníkom. Nehovo-
riac o štvrtku, vtedy odchádza posledný autobus smerom na Orav-
skú Lesnú o 13.00-tej hodine.... a potom, potom si treba nejako
poradiť. Isté s cestovaním to nebýva ani v pondelňajšie rána. Hoci
v pondelok o 5.30 hod. ide autobus do Žiliny, býva často preplne-
ný. Podľa študentov sa už niekoľko krát stalo, že pre množstvo
cestujúcich, autobus všetkých zo zastávky zobrať nemohol. Otáz-
kou je, kto by v tomto cestujúcim Oravcom mohol pomôcť. Ako
nás poinformovali na SAD v Námestove, požiadavky na prípadne
posilnenie či zriadenie nových autobusových spojov je treba pred-
ložiť na Obecný úrad v danej obci. Tieto návrhy je dobré predkla-
dať do augusta, resp. septembra. SAD na jeseň jedná so starostami
oravských obci, ktorí môžu o takúto zmenu požiadať. Nový ces-
tovný poriadok platí vždy od decembra. V prípade súrnej potreby
je možné urobiť zmenu aj v priebehu roka.

Nuž, želajme si, aby sa potreby nie len našich študentov, ale aj
iných cestujúcich, ktorí prichádzajú na Oravu ako turisti či sa
vracajú ako rodáci, boli zapracované do najbližšieho plánovania
cestovného poriadku. Aby sme si mohli povedať, že kedysi „odre-
zaná“ cesta plní opäť svoju úlohu.

Na podnet čitateľa LN p. Jána Murína
Redakcia LN
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Čo sa udialo a čo neudialo
v Lesňanskej vodárenskej spoločnosti v roku 2012

Lesňanská vodárenská spoločnosť (LVS),
je obcou zriadená právnická osoba s cieľom
spravovať a rozširovať vodu a vodovodné
siete v obci, keďže Oravská vodárenská spo-
ločnosť a.s. (OVS) za posledných niekoľko
rokov sama v obci nerozšírila nič. Treba si
uvedomiť, že voda je a bude strategickou
surovinou, ktorú by sme si mali chrániť. Podľa
informácii domácich aj zahraničných médií
majú zahraničné spoločnosti čoraz väčší zá-
ujem o túto surovinu najmä s cieľom finanč-
ného zisku. Tieto spoločnosti sa majú zaují-
mať o vodárenské spoločnosti (nie len) na
Slovensku buď ako strategický partner alebo
priamo o ich odkúpenie. Svoju vloženú in-
vestíciu chcú samozrejme čo najskôr späť,
a to zvyšovaním cien.

Obec Oravská Lesná má vo vlastníctve
niekoľko vodných a kanalizačných stavieb,
okrem iného aj vodnú stavbu „Oravská Les-
ná – rozšírenie vodovodu I. etapa – lokalita
Jasenovská a Kubinská“. Táto vodná stavba
však do dnešného dňa ešte nie je skolaudo-
vaná. Aj napriek tomu, že už na jeseň 2011
po období sucha, po verejnej diskusii a mi-
moriadnom OZ bol daný zo strany vedenia
obce prísľub, že kolaudácia bude ešte v de-
cembri 2011 a obyvatelia v časti Jasenovská
sa už budú môcť pripájať na existujúci vodo-
vod. Na otázku „Prečo nie je skolaudované
toto vodné dielo?“ nám pani starostka
Ing. Viera Mazúrová odpovedala, že problé-
mom vydania kolaudačného rozhodnutia je
nedostatočná kapacita vody z vrtu ako ná-
hradného zdroja vody, pričom tvrdí, že vý-
datnosť vody je 0,2 l/sek. V správe spočnosti
INGEO, ktorá robila vydatnosť tohto prame-
ňa sa uvádza vydatnosť vody od 0,2 do 0,5l/
sec. Ako nás informoval konateľ LVS
Ing. Jaroslav Pajkoš, v máji 2012 v spolu-
práci s občanmi vyčistil vrt č. 1, ktorý bol
zanesený. Následne v mesiacoch júl a au-
gust sa vykonali skúšky výdatnosti vrtu.
Skúška bola vykonaná trikrát, každá v časo-
vom rozpätí 72 hodín nepretržite Meraním
sa zistila výdatnosť prameňa cca 1,5 l/sec.,
avšak po správnom zapojení čerpadla, čo
v čase predchádzajúcich meraní skresľovalo
výdatnosť prameňa. Podľa konateľa LVS vy-
danosť vrtu s parametrami už od 0,2 – 0,5 l/
sec. by postačovala pre 60 až 110 domác-
ností. Pri tomto vodnom diele je skolaudo-
vaný iba vrt č.1, hoci vrty sú dva. Na otázku,
prečo neboli vrty kolaudované súčasne,
pani starostka argumentuje tým, že v čase
kolaudácie vrt č. 2 nebol prepojený s vrtom
č. 1 ani vodojemom, zároveň však dodáva,
že nie je problém prepojiť a zlegalizovať aj
vrt č. 2, len k tomu treba vyčleniť finančné
prostriedky.“ Za toto prepojenie vrtu č.2
s vodojemom je aj konateľ. Ten tvrdí, že
práve tento vrt by mohol byť ako náhradný

zdroj potrebný ku kolaudácii vodojemu, kto-
rý by bol zároveň najrýchlejším a najlacnej-
ším riešením.

Na prevádzku a ďalší rozvoj LVS sú pri-
rodzene potrebné finančné prostriedky.
V roku 2012 z obce do LVS nebolo poukáza-
né ani len 1 EURO. Aj napriek snahám
poslancov OZ, previesť základný vklad do
spoločnosti ako aj ďalšie prostriedky na roz-
voj LVS v zmysle schváleného rozpočtu
a v súlade so zákonom o rozpočtových pra-
vidlách, prijaté uznesenia boli starostkou
obce vždy ignorované. Pani starostka sa od-
voláva na prehlásenie správcu vkladu, podľa
§60 ods. 4 Obchodného zákonníka, kde bý-
valý starosta prehlasuje, že splatil pri podpi-
se zakladateľskej listiny LVS, s.r.o. v r. 2009
vklad 6640 eur. O preverenie, či tento vklad
bol skutočne poukázaný na účet LVS požia-
dal súčasný konateľ LVS zriadenú Finančnú
komisiu. Tá mala zistiť, či od roku 2009 bola
uskutočnená finančná operácia v spomína-
nej sume v prospech LVS. Finančná komisia
však v lete 2012 po vykonanej kontrole skon-
štatovala, že finančné prostriedky z obce
nikdy prevedené neboli. Na otázku prečo
niekoľkokrát Obecným zastupiteľstvom
schválený vklad na rozvoj a prevádzku LVS
pani starostka ignoruje, neuviedla.

Financovanie prevádzky LVS je doteraz
nevyriešenou otázkou. Spoločnosť od vzni-
ku nedisponovala žiadnymi finančnými
prostriedkami, nemá žiadnych zamestnan-
cov, iba konateľa, ktorý za svoju prácu dopo-
siaľ nedostal žiadnu odmenu.

Popri čistení vrtu a iných prípravách na
prevádzku vodovodu sa spoločnosť v uply-
nulom roku tiež zaoberala aj potrebnou do-
kumentáciou k stanoveniu ceny vody, ktorá
je potrebná k zaslaniu na Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví (ďalej URSO). K tomu je
potrebné mať vo vlastníctve, alebo v nájme
skolaudované vodné dielo, vodné zdroje
a povolenia k odberu vody. Obecný úrad
v súčasnosti disponuje iba kolaudačným po-
volením len na vrt č.1 a jeho pripojenie
k vodojemu Jasenovská, hygienickým roz-
borom vody a povolením k odberu vody.

No k dnešnému dňu nie je skolaudovaná
hlavná časť –vodná stavba spolu s potrubím.
Neskolaudovaná stavba je vlastne nepouži-
teľná! Možno pre niekoľko desiatok tisíc ko-
rún stojí, stavba za viac ako 20 miliónov
korún. Čo je však podstatné, ľudia sú bez
vody, hoci ich poľami už štyri roky prechá-
dza potrubie.

Ako ďalej uvádza konateľ LVS, v letných
a jesenných mesiacoch mohlo byť úspešne
zrealizovaných od 30 – 50 prípojok RD na
tento obecný verejný vodovod v časti Jase-
novská. Žiaľ zo strany vedenia obce žiadosti
o pripojenie neboli podpísané, ale poštou

vracané späť konateľovi LVS. „Treba tiež
podotknúť, že pôsobenie LVS len v miestnej
časti Jasenovská nemá význam, určite treba
s potrubím pokračovať ďalej na Kubínsku.
Do správy LVS by sa mal vložiť všetok ma-
jetok vrátane prívodného potrubia a tiež vo-
dovodných sieti v časti Bučina, Mrzačka
a Pribišská, kde už obyvatelia vodu odobe-
rajú. V súčasnosti je pripojených 42 RD na
tento obecný vodovod. Podobne by sa mohli
pripojiť aj bytové jednotky patriace obci, či
iné inštitúcie pôsobiace v obci. K tomu je
však potrebný súpis majetku obce týkajúce-
ho sa vodovodu a kanalizácie.“ dodáva.

Tiež, už niekoľkokrát písomne žiadal
Obecný úrad o vymedzenie majetku s touto
pôsobnosťou, jeho žiadostiam však nebolo
do dnešného dňa vyhovené i keď to zákon
o slobodnom prístupe k informáciám to
umožňuje. Keď sme sa sami spýtali pani
starostky akým majetkom týkajúcim sa vo-
dovodu a kanalizácie disponuje obec a koľko
obec dostáva za prenájom obecného majet-
ku dostali sme odpoveď, že LVS, s.r.o. Orav-
ská Lesná používa majetok obce vo výške
733 tis. eur (22mil. Sk), bezodplatne. Mys-
lené je tým zrejme vodné dielo Jasenovská,
ktoré sa však neskolaudované nedá použí-
vať. Bezodplatne používa majetok obce vo
výške 213 tis. eur (6 mil. Sk) aj OVS, a. s.
Dolný Kubín Tu sa však žiada otázka, prečo
spoločnosť, ktorá má riadne tržné ceny
a našej obci predá nie malé množstvo vody,
neplatí nič za používanie nášho obecného
majetku? V minulosti práve pre zaplatenie
prenájmu starosta obce založil súdny spor,
na základe ktorého mal prenajímateľ – OVS,
a.s. platiť nájomné za požívanie obecného
majetku. Starostka obce však tento spor bez
upovedomenia OZ pozastavila, argumentu-
júc tým, že majetkové vzťahy budovania
obecného vodovodu a kanalizácie boli po-
prepájané, že boli budované v minulosti jed-
nak obcou a tiež OVS. Ďalej uvádza, že
vlastníkom vodných zdrojov a časti potrubia
je OVS a zvyšnú časť potrubia vlastní obec.
Obávala sa pozastavenia dodávky vody ob-
čanom a tiež toho, že cena nájmu potrubia
by sa prejavila na cene vody.

Pre lepší obraz vývoja ceny vody uvá-
dzame príklad na porovnanie cien vody pod-
ľa schváleného výmeru URSO na dvoch pre-
vádzkovateľoch (správcovská spoločnosť
a obec-samostatne) v rokoch 2009 až 2013.
Ceny sú bez DPH za 1 m3 (1000 litrov)

Rok OVS, a.s. Dol. Kubín Obec Zakamenné

2009 23 SK (0,7635 EUR) 0,6416 EUR
2010 0,8398 EUR 0,6416 EUR
2011 0,8398 EUR 0,6416 EUR
2012 1,0246 EUR 0,5461 EUR
2013 1,0353 EUR 0,5742 EUR

jr



strana: 7

Klubu seniorov aktivita nechýba

Od jari 2012, teda od vzniku SENI-
ORKLUBU - Klubu dôchodcov v našej obci,
sa jeho členovia aktívne podieľajú na rôz-
nych činnostiach. Popri spoločných stretnu-
tiach v klube, nechýbali ani akcie v prírode,

návšteva Domu dôchodcov, či účasť na rôz-
nych kultúrnych podujatiach. V rámci celo-
slovenskej Jednoty dôchodcov vznikla tiež
spolupráca so Seniorklubom v Zákamennom
a Seniorklubom v Breze. Nedávnou akciou
klubu bolo tiež organizované podujatie so
zábavou a aj tombolou– s názvom: „Ostat-
ková kapustnica“. Nie, nebola to klasická
zábava, ktorá by sa konala vo večerných
hodinách, ako by si to každý z nás predsta-

vil. Vhodný čas na zábavu si našli – v pre
nás „nezvyčajnom čase“ a to v pondelok
poobede. Deň a hodina však nič nezmenili
na príjemnej atmosfére so spevom, tancom
a občerstvením. Do tanca vyhrávalo päť har-

monikárov. Všetko bolo dob-
re naplánované a zorganizo-
vané. Všetci zo zúčastne-
ných by vám iste dali za
pravdu jednu výhodu po-
obedňajšej zábavy – večer
mohli byť vo vlastných po-
steliach neukrátení o svoj
spánok?

Ako nám však prezradili
členovia klubu, aktivity klu-
bu budú pokračovať aj naďa-
lej. Na bližšie ale aj ďalšie
obdobie si toho naplánovali
pomerne dosť. Ani rôznoro-
dosti sa medze nekladú.
Hneď z jari je v pláne brigá-
da, kde by radi pomohli
s vyčistením znečistených
lokalít od odpadkov, chysta-
jú sa tiež na futbalovom šta-
dióne opekať špekáčky spo-
lu s obyvateľmi Domova dô-
chodcov, ktorí sú odkázaní
na vozík. Aj do detského do-
mova v Istebnom majú na-
chystané darčeky v podobe
ušitých vankúšov. Samozrej-
me čas zostane aj na oddych,
v pláne je návšteva kúpeľov
v Lúčkach či jesenný zájazd
do Podhájskej. V priebehu
roka členovia klubu navšte-
vujú tiež osamelých a bez-
vládnych ľudí v dedine.
V rámci celoslovenskej se-
niorskej súťaže, by tiež chceli
začať s nácvikom starých ľu-
dových piesní. Seniori sa
stretávajú každú stredu od
15.00 hodiny v priestoroch
kultúrneho domu na druhom
poschodí. V letnom období
bude plánovaných viac po-
bytov v prírode. Klub senio-
rov sa teší hojnej účasti
a záujmu svojich členov, ale
vždy je otvorený ďalším no-

vým, ktorých by tento klub vekovo starších
ale duchom mladých ľudí zaujal.

Týmto by sa členovia klubu chceli poďa-
kovať všetkým osloveným sponzorom, ktorí
prispeli do fašiangovej tomboly. Poďakova-
nie patrí aj všetkým tým, ktorí sa akokoľvek
podieľali, podieľajú, či budú podieľať na po-
skytovaní priestorov, zariadenia, alebo na
zabezpečení iných potrebných vecí pre fun-
govanie klubu.                          Jozef Rošťák

Studený marec, mok-
rý máj – bude humno
ako raj.
7. marec – Na sv. To-
máša sneh mäkne
a je z neho kaša.
9. marec – Aké je počasie okolo 9. marca,
také bude v celom mesiaci.
12. marec – Keď je na Gregora ešte mnoho
snehu leží na  poli, ten sa skoro roztopí a jar
rýchlo prichodí.
Na Gregora idú ľady do mora.
19. marec – Koľko dní pred Jozefom teplo,
toľko po ňom zima.
 Na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť.

Darina Chudobová

Divadelných nadšencov potešia Rado-
šinci so satirickou komédiou Len tak pri-
šli, ktorej autorom je Stanislav Štepka.
Už 27. apríla v Námestove.

���������

Pre detského diváka sa 26. apríla pri-
pravuje v Dome kultúry v Námestove mo-
derné rozprávkové predstavenie Doktor
Jajbolíto, ktoré všetkých naučí zachra-
ňovať život.

���������

Ak máte radi tradičnú kuchyňu
a folklórne zvyky, navštívte 23. marca
Oravský hrad a podujatie Kulinárske dni
2013. Budú sa prezentovať rôzne remeslá
a ochutnávať rôzne chutné jedlá. Vstup je
zadarmo a program trvá od 10:30 do 16:00.

���������

Jeden z posledných spoločných kon-
certov bratov Honzu a Františka Ne-
dvědovcov na Slovensku sa uskutoční
20. apríla o 19 hod. u našich susedov
v Zákamennom. Priaznivci tejto hudby si
môžu lístky v cene 10 € zakúpiť na Obec-
nom úrade v Zákamennom.

���������

Obľúbená kapela Smola a hrušky bude
mať koncert už 6. apríla u nás v kultúrnom
dome. Lístky sa budú dať zakúpiť priamo
na mieste v cene 4 €.

���������

V ten istý deň (6.4.) sa uskutoční kon-
cert Horkýže slíže na zimnom štadióne
v Dolnom Kubíne. Na turné bude skupina
propagovať najmä svoj nový album
St. Mary Huana Ganja. Ako predkapely
vystúpia kapely Dilemma a Slobodná Eu-
rópa.

Mária Brišová

Čo s voľným časom?

Marcové pranostiky
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Zo športu

Hokejisti so striebrom

Aj v tomto čísle začneme s aktuálne najdiskutovanejším športom
týchto dní a to je hokej. Po poslednom a nepokojnom zápase sezóny
2012/2013 sa našim hokejistom napriek prehre podarilo udržať na
druhom mieste a automaticky postupujú do záverečnej časti PLAY
OFF. Tu spolu s Dolným Kubínom a ďalšími dvoma súpermi –
víťazmi dvojzápasov Pucov-Oravský Podzámok a Námestovo-Orav-
ská Poruba, budú bojovať o konečné umiestnenie medzi najlepšími
štyrmi družstvami tejto oravskej súťaže za sezónu 2012/2013. Už
teraz však môžeme konštatovať, že druhé miesto po základnej časti
sezóny je vynikajúcim výsledkom celosezónnej snahy.

Konečná tabuľka:

Slope style contest alebo... Poďme si
skočiť!

Partia fanúšikov snow-
boardu (Peter Murín, Ja-
kub Demko, Pavol Koj-
da, Štefan Kolenčík
a Dominik Vrábeľ) sa pod-
ujala zorganizovať tretí
ročník chilloutového snb
eventu Slope style con-
test Oravská Lesná, ktorý
sa konal 2. marca 2013
v lyžiarskom stredisku

Oravasnow. Desiatky súťažiacich aj tento rok mohli ukojiť svoje
adrenalínové chúťky na pripravených skokoch a bojovať o prvenstvo.
Súťaže sa zúčastnilo 40 „riderov“ z Oravy i z celého Slovenska, čo je
o jedného viac ako minulý rok. Čakali na nich dva skoky na dvoch
platformách a jedna záverečná platforma s dvoma jibovými prekáž-
kami. Do finále sa dostala 12-tka súťažiacich, svoje kvality preuká-
zali v štyroch jazdách, pričom ohodnotené boli najlepšie dve. Abso-
lútnym víťazom sa stal Matej Matys a druhý bol Ľubo Káčerík, ktorý
patrí k najlepším skokanom na Orave. Nielen súťažiaci prekvapili
hojnou účasťou. Zvedavosť, slniečko a vôňa opečeného mäska pri-
tiahli na svahy i stovky divákov. Poakciové ohlasy boli veľmi dobré.
Samotní účastníci túto súťaž nevnímajú ako boj o prvenstvo, ale ako
príjemný čas strávený v pohodovom prostredí, kde je vítaná hudba,
pivko, klobáska, guláš a pokec s priateľmi rovnakého zanietenia.
Zorganizovať takúto akciu nebolo jednoduché. Prípravy začali už
koncom decembra, keďže trate potrebovali nemalé úpravy. Ako
tvrdia samotní organizátori, nič by nebolo možné bez sponzorov,
mediálnych partnerov a samotného strediska Oravasnow, ktorému
taktiež patrí veľká vďaka. A snáď dovidenia o rok.

Veronika Kvaková

Z obecnej matriky
Naša matrika zaevidovala k 31.12.2012 3307 obyvateľov, ktorí

sú natrvalo prihlásení v našej obci. Z toho 1678 žien a 1629
mužov. Ale ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí spoluobčania,
z ktorých sa tešia hlavne rodičia, starí rodičia, rodina, či veľa
z nás. Tiež však sú aj smutnejšie dni v našom živote, keď nás
opúšťajú naši blízki, či známi.

Prišli medzi nás...

December: Nela Holubčíková, Eliška
Srogoňová, Juraj Mazúr, Jozef Su-
mega

Január: Martin Kvak, Bryan Tichoň,
Samuel Srogončík, Matej Viater, Va-
nesa Kolenčíková, Richard Dibdiak

Február: Timea Jendrišáková, Richard Briš

Od nás odišli...

December: Angela Kojdová 84 r.
Jaroslav Vrbinčík 55 r.
Justína Brisudová 71 r.

Január: Emil Briš 87 r.
Ondrej Podolinský 71 r.
Gabriela Mäsiarová 1,5 r.

Február: Jozef Kubička 90 r.
Anna Murínová 88 r.
Helena Murínová 67 r.

Jubileum oslávili...

December 2012 – Február 2013
85 rokov – Kolenčíková Anna,

     Polečová Jozefína
75 rokov – Pojezdalová Justína
70 rokov – Holubčíková Anna

Agneša Lašáková, matrikárka

Iné zaujimavosti z našej matriky:

Narodené deti v roku 2012 48
- chlapci 30
- dievčatá 18
Zosnulí v roku 2012 37
- muži 21
- ženy 16
Priemerný vek úmrtia 72 r.
Počet obyvateľov k 31.12.2012
3307
- muži 1629
- ženy 1678
- do 6 rokov 304
- od 6 do 15 r. 466
- od 15 do 18 r 146
- nad 18 r 2391

Priemerny vek obyvateľov32 r.
Prisťahovaní v roku 2012 19
- muži 12
- ženy 7
Odsťahovaní v roku 2012 27
- muži 11
- ženy 16
Najstarší občania v obci sú:
Fajčáková Karolína
r.nar. 1917
Murínová Emília 1919
Chromková Jozefína 1920
Brišová Žofia 1920

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
� Predám podpivničený rodinný dom s pozemkom a hospodárskou

budovou v Oravskej Lesnej v časti Pribišská. Cena dohodou. Kon-
takt: 0915/231633.

� Prenajmem nový 3 a 4 izbový mezonetový byt v centre Oravskej
Lesnej. Kontakt: 0915 879 644

� Prenajmem nové obchodné alebo výrobné priestory v centre obce
Oravská Lesná. Bližšie info na tel. č. 0915 879 644


