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Zavítali sme do domova dôchodcov
Domov sociálnych služieb pre dospelých a 

domov dôchodcov, ktorý je v  Oravskej Lesnej patrí 
medzi jedno s dvoch pracovísk, ktoré spadajú pod 
Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov 
dôchodcov Zákamenné, ktorý je centrom. Druhé 
pracovisko sa nachádza v Zubrohlave, ktoré je iba pre 
ženy. V Zákamennom sa nachádza zariadenie pre 
mentálne postihnutých mužov.

Pracovisko v Oravskej Lesnej je kombinované 
zariadenie pre mužov a ženy s kapacitou 51 obyvateľov. 
Veková hranica obyvateľov sa pohybuje od 35 do 92 
rokov. V súčasnosti v zariadení pracuje 24 zamestnancov.
Toto zariadenie bolo otvorené 19.10.1996 ako Domov 
dôchodcov a penzión pre dôchodcov, kde 
zriaďovateľom bol Okresný úrad Dolný Kubín. 
Následné zariadenie prešlo pod Krajský úrad v Žiline a v 
roku 2002 pod Žilinský samosprávny kraj, ktorý je jeho 
zriaďovateľom. Riaditeľkou zariadenia je od roku 2008 
JUDr. Adriana Adamicová.

Zariadenie poskytuje:
źsociálne služby, ktorých cieľom je poskytnúť komplexnú starostlivosť klientovi podľa jeho schopností a možností. Podporuje 
sebestačnosť obyvateľov zariadenia a umožňuje prežitie plnohodnotného, aktívneho a dôstojného života všetkým tým, ktorí vzhľadom 
ku svojmu veku, zdravotnému stavu a sociálnej situácii sú závislí na pomoci inej osoby a nemôžu žiť o svojom prirodzenom prostredí.
źv zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálne služby: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné 
vybavenie a zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť.
źzabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
źslužbu na zapožičiavanie pomôcok osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom 
odkázaným na pomôcku.
źodľahčovaciu službu rodinám a príbuzným, ktorí opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. V rámci poskytovania tejto služby 
im pomáhame postarať sa o ich zdravotne postihnutého príbuzného počas obdobia, kedy sa oň nemôžu postarať oni.

Obyvatelia zariadenia môžu na požiadanie využívať služby kaderníka, pedikéra, kozmetičky a maséra. V zariadení je vybudovaná 
kaplnka, kde je možné v pokoji rozjímať a modliť sa. Všetky omše v kostole sú prenášané signálom do zariadenia a omšu je možné 
sledovať v celom zariadení na každom TVP.
„Aktívne sa zapájame do rôznych projektov s cieľom spríjemniť a skvalitniť našim klientom čas prežitý v zariadení .“ povedala nám pani 
Daniela Belicajová, ktorá má v DD na starosti najmä kultúrnu a záujmovú činnosť. Pokračovanie na strane 2

Lesnianske noviny aj na internete
Opäť vás informujeme o internetovej stránke www.beskyd.sk. Je to stránka občianskeho 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 
akýchkoľvek služieb v cestovnom ruchu, sa môžete informovať na tel. číslach 0905/344 577 alebo 0908/024 218.

Daniel Mazúch OZ Beskyd

Z ľava : Cézová Anna, Molnárová Jitka, Pavlíková Mária, Bejdáková Helena, pani Murínová, Ondrejková Mária



Pokračovanie zo str.1 
„Okrem nevyhnutnej starostlivosti sa pre obyvateľov DD počas roka snažíme vytvárať programy, ktoré by im pomohli aktívne 

prežívať starobu a zároveň umožňovali udržiavať spoločenské kontakty, priateľstvá a príležitosti ku vzájomnému zbližovaniu sa.
Kultúrno-záujmová činnosť v domove je organizovaná tak, že sa zohľadňujú záujmy obyvateľov, ich vek a zdravotný stav. Cez fašiangové 
obdobie pre klientov v zariadení pripravujeme tradičnú „fašiangovú veselicu“, na ktorej im do tanca a spevu vyhrávajú pozvaní 
hudobníci. Všetci obyvatelia sa na veselici zabávajú v maskách spoločne so zamestnancami. V lete pre klientov pripravujeme spoločné 
akcie, kde nechýba výborný guláš, či opekanie špekáčiek, ako aj sladké pohostenie a iné dobroty. Za sprievodu harmoniky si všetci 
zaspievajú piesne svojej  mladosti. Pre obyvateľov sa každý rok pripravuje tradičná „Katarínska zábava“, prezradila nám ďalej pani 
Belicajová. 

Počas celého roka chodievajú klienti na spoločné vychádzky do okolia, zúčastňujú sa na rôznych kultúrnych podujatiach obce ale aj 
mimo. „V apríli sme boli na divadelnej hre v Martine, ktorá sa nám veľmi páčila“ povedala nám pani Jitka Molnárová. Taktiež niektorí 
obyvatelia sa tešia, že môžu využiť služby miestnej knižnice. Do zariadenia im chodievajú z času na čas spríjemniť chvíle svojím 
programom tiež deti zo základnej školy a materskej škôlky. Počas sviatkov tu vystupujú folklórne súbory a koledníci.

Denný režim je takpovediac u každého individuálny, niektorí obyvatelia vstávajú okolo 7.00 hod, tak aby o 8.00 hod boli na raňajkách. 
Pani Murínová však vstáva už okolo 5 –tej. Na otázku „prečo tak skoro“? nám odpovedá : „Aby som stihla prísť na čas do kostola, lebo 
o  5.45 sa začína modliť ruženec a následne potom je svätá omša“ hovorí p. Murínová. „Sme tu spokojní, dobre sa tu všetci o nás starajú, 
dobre nám varia...len jedna vec nám tu chýba : naše rodiny...ale tie nám tu samozrejme dať nemôžu “hovorí paní Mária Pavlíková. Na to 
však dodáva :“...ale chodievajú...aj deti, aj vnuci...keď môžu, tak prídu.“ Aj pani Molnárová si pochvaľuje služby v zariadení. „ Nedá sa to 
porovnať so zariadením, kde som bola predtým – tam som schudla viac ako 20 kíl“ dodáva. Na otázku : Ako vnímajú prístup zo strany 
ostatných obyvateľov Oravskej Lesnej? nám pani Mária hovorí : „ Musím povedať, že dobre. Ani nás niektorí nepoznajú 

a pozdravia sa nám...alebo sa nás spýtajú ako 
sa máme...“

V zariadení klienti pracujú v krúžkoch šikovných 
rúk, v ktorých pracujú s dostupnými materiálmi 
a vyrábajú mnohé okrasné a dekoračné predmety 
a výrobky. Výrobkami si zútulňujú prostredie, 
v ktorom žijú, alebo sú prezentované formou výstav 
pre verejnosť pri rôznych príležitostiach. „ Aj tieto 
bábiky sme sami robili, aj tieto ozdoby (viď 
foto)“...tešia sa prítomné obyvateľky, poukazujúc na 
dekoráciu v jednej zo spoločenských miestností.

Klienti sa v zariadení často stretávajú 
v spoločenskej miestnosti, kde spoločne oslavujú svoje sviatky, pozerajú filmové rozprávky, biblické príbehy, počúvajú hudbu, čítané 
rozprávky a príbehy. Mnohí sa zapájajú aj do brigád pri úprave okolia zariadenia, okopávajú kvety  a starajú sa o balkónové kvety.
Od 1.6.2010 v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách bude zariadenie pod novým názvom a to: Domov 
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. V prípade potrebných bližších informácií, vysvetlenia prijímania klientov, alebo pomoci 
postupu riešenia sociálnej situácie je možné obrátiť sa priamo na pracovníkov, ktoréhokoľvek pracoviska.

Spracovala Daniela Belicajová a Jozef  Rošťák

V Domove sociálnych služieb pre dospelých a domove dôchodcov v Zákamennom a na jeho pracoviskách v Zubrohlave a v Oravskej 
Lesnej, ako aj v Dome pomocy spolecznej Braci Albertynów v Bulowiciach sú umiestnení klienti s dlhodobými telesnými, mentálnymi, 
intelektovými, alebo senzorickými poruchami, ktoré im v interakcii s rozličnými bariérami bránia v efektívnej plnej účasti na živote 
spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými osobami. Nemajú kontakt so spoločenským prostredím, často ani so svojou rodinou, 
nemajú príležitosti nadväzovať nové priateľstvá a kontakty, a tak sú vyčlenení na okraj spoločnosti. Časom podliehajú rôznym chorobám, 
depresiám, pesimizmu a nechuti k životu.

Na základe vzájomných vzťahov, ktoré máme s cezhraničným partnerom a vďaka príležitosti zapojiť sa do programu cezhraničnej 
spolupráce medzi domovmi sociálnych služieb na Slovensku a v Poľskej republike, sa nám otvára cesta k získaniu potrebných finančných 
prostriedkov, a tak šanca prehĺbiť našu začínajúcu spoluprácu. Názov projektu je „Vytvorenie udržateľnej spolupráce 
prostredníctvom propagácie, vzdelávania, kultúry, turistiky a športu“.  S realizáciou tohto projektu, ktorý je spolufinancovaný   
z prostriedkov Európskej únie z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko 
– Slovenská republika 2007 – 2013, začíname od marca 2010. 

Aktivity, ktoré budeme v rámci projektu realizovať, zvýšia možnosť klientov integrovať sa do spoločnosti. Klienti budú mať 
možnosť zmysluplne využiť svoj voľný čas a aktívne prežiť život v zariadení. Budú sa stretávať na spoločných akciách ako sú: športový 
deň, spoločná práca v tvorivej dielni spojená s odovzdávaním si zručností a prezentáciou vyrobených výrobkov, zoznámie sa s poľskou 
a slovenskou kultúrou a tradíciami. Nadviažu nové priateľstvá, ktoré prispejú k vzájomnému poznávaniu života v sociálnych zariadeniach 
a nadviazaniu nových kontaktov. Ich život získa nové rozmery. Vzájomne si odovzdajú svoje skúsenosti a zručnosti, ktoré nadobudli 
počas života. Po realizácii projektu u personálu obidvoch zariadení dôjde k výmene skúseností, rozšíreniu odborných znalostí, 
nadviazaniu spolupráce v oblasti práce s klientmi, čo bude mať dosah na zvyšovanie kvality, dostupnosti a efektívnosti sociálnej 
starostlivosti. Udržanie priateľských kontaktov s cezhraničným partnerom bude dlhodobou aktivitou, ktorá na oboch stranách obohatí 
nielen spoločenský život klientov v sociálnych zariadeniach, ale podporí aj výmenu skúseností a zručností klientov aktívne tráviacich svoj 
voľný čas.        DSS a DD Zákamenné

Domovy sociálnych služieb - cezhraničná spolupráca
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Obyvateľmi vlastnoručne vyrábané dekoračné premety, ktoré môžeme vidieť vo vitríne DD.
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Rekonštrukcia kotolne nám za poslednú zimu mala ušetriť až 22 000,- EUR

Na jeseň minulého roku sme vás informovali o dokončení rekonštrukcie kotolne, prerobenej na ekologickejšie palivo – biomasu. 
Niektorých občanov zaujímalo, od koho a za koľko obec biomasu nakupuje a aká je skutočná efektívnosť oproti vykurovaniu uhlím. 
Preto sme oslovili pána starostu Ing. Albína Viatra, aby nám tieto informácie za obec poskytol. 

Otázky boli nasledovné :
1) Názov dodávateľa, ktorý dodáva biomasu do kotolne v KD ?
2) Za koľko obec nakupuje biomasu a za koľko ju ponúkajú iné konkurenčné firmy? 
3) Kto a podľa akých kritérií vybral dodávateľa dodávanej biomasy?
4) Kto kontroloval, resp. kontroluje množstvo biomasy – či už počet dodaných áut , ale aj skutočný obsah dovezenej biomasy?
5) Kto vykonáva funkciu kuriča v kotolni v KD?
6) Koľko peňazí celkom obec doposiaľ zaplatila za dodanú biomasu, t.j. od 1.októbra do 30. apríla? 
7) Ekonomické porovnanie spotreby biomasy v porovnaní s uhlím (za spomínané obdobie)

Odpovede na otázky sme doplnili o zistenia podľa dostupných zdrojov Lesnianskych novín.
1) Starosta: Pri doručení otázok od redakcie LN som ich v prvom momonte chápal ako provokujúce, ale napriek tomu som sa rozhodol 

napísať odpovede a podať stanovisko za obec Oravská Lesná :
Dodávateľmi  biomasy sú  spoločnosti Krivulčík, Valignum, Šadibol. V poslednom období najviac dodávala piliny spoločnosť 
Valignum, lebo mala najnižšiu cenu a vedela zabezpečiť požadované množstvo v zimnom období.
Zdroj LN: Podľa množstva dodávali: firma Krivulčík 7,8%, firma Valignum 89,2%, firma Šadibol 3%.

2) Starosta : Naša kotolňa na biomasu môže spaľovať pelety, štiepku a piliny. Štiepka sa vzhľadom na cenu a efektívnosť z týchto troch 
javí ako najdrahšia, preto ju môžeme používať iba vtedy, keď nie sú k dispozícii piliny. Cena peliet sa na trhu pohybuje okolo 145,-
EUR/t bez DPH a dopravy. Najbližším výrobcom je Biomasa Kysucký Lieskovec. 1kg peliet stojí 0,145 EUR. Suma za 1 kg pilín je iba 
0,02325 EUR. Výhrevnosť peliet je19 MJ/kg a výhrevnosť pilín je 10,9 MJ/kg, potom na dosiahnutie toho istého tepla potrebujeme 
1,7kg pilín. Potom na dosiahnutie výhrevnosti 19MJ pilinami, dostávame cenu 0,02325x1,7 = 0,039525 EUR/19 MJ, čo je oveľa 

3 menej ako 0,145 EUR/19 MJ pri peletách. Obec nakupuje biomasu (piliny) v cene 4,65 EUR/ m bez DPH a dopravy.
3 3 3

Zdroj LN: Ceny okolitých dodávateľov (bez DPH): KBL Or.Lesná : 5,00 EUR/m , Krivulčík: 4,50 EUR/m , Šadibol: 5,00 EUR/m .

3) Starosta: Pri výbere dodávateľa som vychádzal z nasledovných požiadaviek kotolne:  cena biomasy, potrebné mesačné množstvo cca 
250m3, schopnosť včas a pravidelne dodať uvedené množstvo, kvalita biomasy, t.j. triedenie od väčších kusov, lebo biomasa je 
dopravovaná šnekmi  a väčšie kusy by zabraňovali automatickej prevádzke kotolne. Na  základe prieskumu trhu uvedené kritéria 
spĺňali firmy: Colorspol Novoť, KBL Oravská Lesná, František Šadibol Nová Bystrica, Valignum Oravská Lesná, Hládek Bobrov, 
Krivulčík Oravská Lesná. Najlacnejšia z nich bola firma Valignum  Oravská Lesná a tá je prevažujúcim dodávateľom biomasy.

4) Starosta: Dodané množstvo biomasy kontroluje prepravujúci dopravca p.Tereš, správca kotolne, prednostka obecného úradu, 
starosta obce, potom následne kontrolór a poslanci OZ.

5) Starosta : Kotolňa je plne automatická, nevyžaduje si stálu prítomnosť kuriča. Preto funkcia kurič už  fyzicky neexistuje. O kotolňu 
sa stará iba správca, ktorým bol dočasne od 1.1.2010 do 30.4.2010 p. Martin Srogoň, vykonával práce podľa harmonogramu kotolne 
a v prípade prerušenia dodávky paliva šnekmi,  na základe doručenej SMS správy o poruche na kotolni na jeho mobilný telefón. 
Správca mal nepretržitú službu cez deň, noc, aj cez víkend a sviatky. Bol odmeňovaný sumou  197 EUR/mesačne a bol platený 
na zmluvu, na živnosť. Obec už nemusela platiť žiadne odvody, odstupné ani dovolenku. Od 1.mája do 1.septembra 2010 nie je 
vykurovacia sezóna. Obec za toto obdobie nebude mať nijaké náklady.

6) Starosta: Od septembra 2009 do apríla 2010 obec zaplatila za biomasu, vrátane dopravy a manipulácie – vyskladňovania (vysávania) 
do zásobníka (sila)  a odmien správcu (obsluha kotolne) celkom  16 172,59 EUR.
Zdroj LN: Cena samotnej biomasy bola 13 792,52 EUR.

7) Starosta: Keď som v roku 2003 nastúpil do funkcie starostu obce, pracovali v kotolni dvaja kuriči. Neskôr došlo k redukcii na jedného 
a v súčasnosti v nej pracuje iba jeden externý správca kotolne  Sedem mesiacov v roku  za 197 EUR na mesiac .Urobil som porovnanie 
nákladov prevádzky kotolne za zimu v období od 15.9.2008 do 30.4.2009. Celkové náklady za toto obdobie predstavovali za uhlie 
s dovozom  a platom kuriča sumu 38 345 EUR. Náklady na kúrenie biomasou za zimu v období od 15.09.2009 do 30.4.2010 
predstavovali sumu 16 173 EUR. Rekonštrukciou kotolne na biomasu sme mimoriadne ušetrili až 22 172 EUR. Okrem paliva obec 
ušetrila aj na poplatkoch za znečisťovanie životného prostredia v sume 800,-EUR ročne, ktoré platíme okresnému úradu. A najviac 
sme ušetrili na našom zdraví, určite si ešte dobre pamätáte na hnedý dym z komína kultúrneho domu.
Zdroj LN: Tieto sumy môžeme potvrdiť. Náklady spojené s kúrením pred rekonštrukciou kotolne boli naozaj vyššie. Len pre 
orientáciu: v roku 2007 obec len za uhlie vydala cca 550 tis. korún (18 256 €), v roku 2008 cca 620 tisíc (20 580 €). Väčší nárast nastal 
v roku 2009, keď kotolňa od januára prešla na čierne uhlie.

        Na otázky LN odpovedal Ing.Albín Viater
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Reakcia starostu obce na vystúpenie z redakčnej rady Lesnianskych novín

uverejnené v predchádzajúcom čísle vo februári 2010.

Niekedy na jar minulého roku ma oslovil Jozef  Rošťák s tým, takýchto novín. Preto som žiadal J. Rošťáka, aby zvolal stretnutie 
že by chcel vydávať Lesnianske noviny a že by chcel, aby náklady redakčnej rady, kde toto svoje rozhodnutie oznámim a bude 
spojené s tlačou boli uhrádzané z obecnej pokladnice. Bol som vypracované uznesenie. Žiaľ, do dnešného dňa, ma redakčná 
veľmi rád, že vyvinul takúto aktivitu a občania tak budú mať viac nepozvala na žiadne rokovanie Vyšiel iba komentár, ktorý ste mohli 
informácií o Oravskej Lesnej a dianí v obci. vidieť v ostatnom vydaní novín. Verím, že redakcia sa poučí a bude jej 

Zároveň sa ma spýtal, či chcem byť členom redakčnej rady. záležať na pravdivom informovaní občanov.
Jeho ponuku pracovať v redakčnej rade som prijal Predpokladal 
som, že budem mať dostatok priestoru na informovanie o dianí Albín Viater, starosta obce
na obecnom úrade, o dianí v obci, čo sa nám podarilo a čo 
menej. Následne OZ na základe žiadosti schválilo finančný Dodatok LN
príspevok na zaplatenie tlače novín sumu 176,98 € za každé Uverejňujeme reakciu pána starostu na článok z februára 2010. Radi 
vydanie. by sme k tomu dodali len to, že možnosť prispieť do novín má naozaj 
 Keď  som si však prečítal druhé vydanie z novembra 2009, každý, teda mal ju aj on. Vzhľadom na jeho zaneprázdnenie, sme mu 
ktoré vyšlo tesne pred regionálnými voľbami do Vyššieho poslali na doplnenie naozaj len tri (resp. dva) články, ktoré sa 
územného celku, zistil som, že pozícia člena redakčnej rady bezprostredne týkali obecných peňazí, obce, teda aj pána starostu, 
nemá žiaden zmysel, žiadnu hodnotu. ktorého sme do redakčnej rady pozvali práve z dôvodu priamej 

Noviny, ktoré vyšli, som ako člen redakčnej rady pred informovanosti z obecného úradu. Nikto však nepovedal, že nemá 
vydaním vôbec nemal k nahliadnutiu a už vôbec som nemal možnosť prispieť napríklad aj inými príspevkami. V prípade už 
možnosť do nich prispieť. Dostal som iba tri spracované články, spomínaných dvoch článkov, ktoré sme upravené od starostu 
v ktorých som mal doplniť sumy a firmy. Som presvedčený, že je obdržali, boli informácie neúplné, a preto sme sa rozhodli osloviť 
to nefér, aby som ako starosta obce nemohol napísať nijaký kontrolóra, ktorý nám podal sumy. Po zverejnení novín v novebri 
článok do novín a aby som si ich nemohol ako člen redakčnej 2009, starosta trval na tom, aby v budúcom vydaní novín bol 
rady pozrieť pred tým, ako budú dané do tlače. Neviem uverejnený článok, že už nechce byť ďalej členom redakčnej rady, 
sa vyjadriť k tomu, či ostatní členovia rady videli noviny vopred, lebo nebolo uverejnené presné znenie článku, ktorý upravil a nemal 
ale ja som túto možnosť nemal. Už len tento postup sa mi zdá možnosť vidieť celý obsah novín. Iste sme nemali v úmysle niekomu 
nedemokratický a nesprávny. Ak tieto noviny dostali licenciu, poškodiť, len sme sa snažili dodržať plnú informovanosť 
tak ju majú dodržiavať. Z môjho pohľadu noviny informovali a objektívnosť obsahu novín – teda zmysel vydávania Lesnianskych 
neobjektívne. Jeden príklad za všetky: ak chcem uvádzať novín.
dodávateľov, tak ich uvediem všetkých, nie iba niektorých. Za redakciu LN Jozef  Rošťák

Z toho dôvodu som sa rozhodol, že z redakčnej rady 
vystúpim a požiadal som o ukončenie členstva v takejto rade, 

Rekonštrukcia zdravotného strediska už prebieha

Na zasadaní OZ dňa 9.4. sa poslanci uzniesli na vonkajšej rekonštrukcii nášho zdravotného strediska, ktorú mal vykonať 
víťaz výberového konania.

Ponuku predložili štyria záujemcovia, ktorí svoju ponuku v súlade s výzvou a podmienkami verejného obstarávania riadne doručili 
verejnému obstarávateľovi.

Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 04.05.2010 od 07:30 hod. v priestoroch verejného obstarávateľa za účasti predsedu a členov 
výberovej komisie (bez účasti záujemcov).

Predseda komisie: Ing. Dominik Murín.
Členovia komisie: Ing. Albín Viater, Ing. Marianna Kianičková, Ing. Ľubomír Olbert

Zúčastnení záujemcovia výberového konania a ich cenové ponuky( s DPH):

 • Vertikal - Solid s.r.o., Rožňavská baňa 32, 048 01 Rožňava 43 860,33 €
 • GARS s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 46 350,50 €
 • Pavol BRIŠ, Ústredie 312, 029 57 Or. Lesná  41 881,94 €
 • Jordan Habľák, 029 57 Oravská Lesná 844 44 948,63 €

  
 jr (zdroj: predseda výberovej komisie)
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Vývoj nezamestnanosti v našom okrese

Už takmer jeden a pol roka v médiách a všade okolo nás 
počúvame ako a kde sa prejavila finančná kríza. Takmer každý z 
nás pocítil, že sa vôkol neho niečo deje, ľudia prichádzajú o prácu, 
mnohé podniky musia prepúšťať, “uťahovať si opasky“ spôso-
bom šetrenia peňazí, z čoho samozrejme vyplýva aj spomínané 
prepúšťanie. Aj v našom okrese Námestovo začala stúpať miera 
nezamestnanosti od roku 2009 a v roku 2010 vzrástla až na úroveň 
14,43%. Najnižšia miera nezamestnanosti v našom okrese od roku 
2005 bola v máji 2008 a to na úrovni 5,94%, naopak najvyššia je 
práve z februára 2010 a to na úrovni 14,43% čo je 3824 ľudí.

V Oravskej Lesnej bol najnižší počet nezamestnaných v apríli 
a novembri roku 2008 a to 57 ľudí, naopak najviac sme ich mali 
v januári a marci roku 2010, čo bolo 118 ľudí.

V našom okrese Námestovo zostávajú aj naďalej strategickými 
zamestnávateľmi firmy JOHNSON CONTROLS, COOP 
Jednota, ZTS Strojárne, AVEX PRODUCTION, MBM-STAV a 
MAKYTA. Verím, že sa čoskoro táto situácia upokojí a nastane 
obrat v týchto nelichotivých štatistikách.
                   Stanislav Novosad

Mesiac 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I. 11,59% 10,33% 7,67% 6,77% 8,03% 14,03%

II. 11,58% 10,25% 7,55% 6,64% 9,04% 14,43%

III. 11,26% 10,06% 6,93% 6,77% 9,79% 14,17%

IV. 9,64% 9,17% 6,44% 6,09% 10,87% 12,77%

V. 8,77% 8,11% 5,96% 5,94% 11,15%  

VI. 8,19% 7,96% 6,09% 6,12% 11,35%  

VII. 8,67% 7,96% 6,19% 6,20% 11,70%  

VIII. 8,24% 7,67% 6,06% 6,01% 11,54%  

IX. 8,90% 7,49% 6,72% 6,43% 12,59%  

X. 8,65% 7,17% 6,38% 6,50% 12,41%  

XI. 9,02% 7,26% 6,43% 6,79% 12,91%  

XII. 9,76% 7,73% 6,93% 7,40% 13,39%  

Tabuľka  miery nezamestnanosti za okres Námestovo:

Keď sa blíži leto, je nám do skoku...

novučičké počítače, fotoaparát, veľký televízor a iné didaktické 
pomôcky. V každom počítači je výučbový program pre škôlkarov. 

V cirkuse šaša Tomáša (tak sa nazýva prvý výučbový program) 
sa učíme geometrické tvary, priestorové vzťahy, farby, veľkosť 
a dokonca si môžeme nakresliť obrázok, aký chceme a potom si ho 
vytlačiť. Druhý výučbový program sa volá Veselá lienka a táto nás 
učí poskladať rôzne tvary, vytvoriť obrázky podľa predlohy, 
rozvíja pozornosť, sústredenosť, logické myslenie, pamäť. Pri 
počítači sme spolu s pani učiteľkou, ktorá nám pomáha, 
kontroluje, ako sme úlohu zvládli a dáva pozor na to, aby sme sa pri 
počítači vystriedali. Počítač mávame zapnutý len krátky čas, lebo 
vieme, že pani učiteľka si pre nás každý deň pripravuje zaujímavé 
aktivity a my sme zvedaví, aké sú to. Po veľkonočných prázdninách 
sme si upratovali škôlkarsky dvor a mrzí nás, že deti, ktoré sa tam 
poobede chodia hrávať, nevedia dať odpadky do koša a nechávajú 

Slniečko zo dňa na deň viac hreje, je tu zelená jar a nám je akosi neporiadok. Aby sme nezabudli, v apríli sa boli zapísať do škôlky 
veselšie aj v škôlke, lebo sa konečne môžeme rozbehnúť po zelenej noví škôlkari. Veľkú radosť nám urobili aj tety kuchárky, ktoré nám 
tráve, nazbierať púpavy, nakuknúť do blízkeho lesa a tešiť sa, že je každodenne nalievajú jablkovú šťavu, vraj, aby sme boli zdravší. 
konečne po zime. No nemyslite si, že počas zimy nám bolo Rozpršané aprílové počasie nám nedovoľovalo pozorovať zmeny 
smutno. To veru nie! Aj dnes si radi spomíname na februárový v jarnej prírode a tak sme daždivé dni s pani učiteľkami využívali na 
škôlkarsky karneval, kde sme sa vyšantili v pekných maskách nácvik vystúpenia pre mamičky a ockov. Keď sa konečne ukázalo 
a dokonca dostali aj peknú odmenu – sladkosť a maľovanku. Naši slnečné ráno, vybrali sme sa navštíviť diviačiu oboru na Lesnom 
predškoláci sa v sprievode rodičov boli zapísať do prvej triedy náučnom chodníku. Škoda len, že diviaky sa nás báli a po celý čas 
a potom sme si užívali jarné prázdniny, hoci bol vonku sneh a mráz. boli schované pod dreveným prístreškom. My už vieme, že v máji 
Po prázdninách sme sa pustili do rozhadzovania posledného snehu majú veľký sviatok naše maminy. A tak sme si ich pozvali do škôlky 
na našom školskom dvore. Nezabudli sme navštíviť knižnicu na aj s ockom a prostredníctvom básní, piesní, tančekov a darčekov 
Obecnom úrade a porozprávať sa s tetou knihovníčkou, ktorá sme im povedali, ako ich ľúbime. Do MŠ nám prišli zahrať 
sa o knihy stará. Knihy máme radi, najradšej rozprávky o zvierat- bábkové divadielko „O Jankovi Polienkovi“ bábkoherci z Martina. 
kách, ježibabách a princeznách. O tom, že sme šikovní škôlkari, Musíme vám prezradiť, že sme túto rozprávku nepoznali, ale aj tak 
sme presvedčili pani učiteľky aj porotu na súťaži v prednese sme Jankovi Polienkovi po celý čas držali prsty, aby sa mu nič 
básničiek – „O LIENKU“. Jednou z podmienok súťaže bolo nestalo. Teraz sa už tešíme na MDD. Koncom júna sa s nami 
naučiť sa básničku doma spolu s rodičmi alebo súrodencami. rozlúčia naši predškoláci. Neodídu  z MŠ len tak, ale dostanú prvé 
Nechýbali odmeny – sladkosti, obrázky a perníkové lienky. V marci osvedčenie a taktiež bude na nich čakať malé prekvapenie. 
mali naši rodičia ešte jednu starosť navyše - napísať žiadosť S blížiacim sa letom sa blížia aj „veľké prázdniny“ a my sa už 
o prijatie do MŠ pre nás na budúci rok. Veľkým prekvapením pre nevieme dočkať. 
nás všetkých škôlkarov bolo, že sme dostali do dvoch tried Vaši škôlkari



strana: 6 LESNIANSKE
NOVINY

Z obecnej matriky

Naša matrika zaevidovala k 1.5.2010 3256 obyvateľov, ktorí sú na trvalo prihlásení v našej obci. Z toho je 1600 mužov a 1656 žien. Ale 
ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí spoluobčania, z ktorých sa tešia hlavne rodičia, starí rodičia, rodina či mnohí z nás. Tiež však sú 
aj smutnejšie dni v našom živote, keď nás opúšťajú naši blízki či známi....

Narodené deti:
Február Poleč Maroš, Chudobová Daniela, Brišová Anežka, Brišová Liana
Marec Tibor Miček, Samuel Krivulčík, Tereza Brňáková, Eliška Sumegová, Dominik Briš, Tatiana Maslíková
Apríl Filip Podstavek, Matúš Rabčan, Dávid Kojda, Vladimír Dendis

Odišli od nás...
Február Murínová Emília 8O r., Mikušová Mária DD 78 r., Dendisová Kristína 88 r.
Marec Vrábeľ František 83 r., Muška Dárius DD 69 r, Dulovec Anton 55 r.
Apríl Kunda Peter DD 83 r., Vrábľová Justína 78 r., Tisoň Štefan 86 r.
Máj Krivulčíková Justína 60 r., Kvak Anton 61 r., Pajkoš Jaroslav 72 r.

Životné jubileum v poslednom období oslávili: 
Február 85 r. Beňuš Anton, 75 r. Brisudová Oľga, 70 r. Kolenčíková Jozefa
Marec 90 r.Brisudová Jozefa , 80 r. Beňušová Mária 
Apríl 80 r. Srogoňová Pavlína, 80 r. Brisudová Justína, 70 r. Ladňák Štefan, 70 r. Kureková Kristína, 70 r. Kolenčík František 
Máj 94 r. Brisudová Valentína, 75 r.Vrábeľ Jozef, 70 r. Murínová Helena, 70 r. Podstavková Agneša

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

Zaujímavosti z matriky

Štatistika počtu obyvateľov od roku 1995:

Ako nám ukazuje tabuľka, populácia v Oravskej Lesnej zaznamenáva každoročne nárast.

Najčastejšie krstné mená opakujúce sa v matričnej knihe našej obce:
Muži: Jozef 188, Ján 123, Anton 99, Martin 91, Pavol 72, Milan 64, Miroslav 61, 

Michal 50, Dominik 47, Juraj 36, Jakub 27, Dávid 24

Ženy: Anna 129, Mária 93, Viera - Veronika 71(25+46), Katarína 69, Jana-Janka 
65(53+12), Zuzana 56, Eva 50, Margita 48, Helena 39, Monika 39, Lucia 39, 
Emília 37

matrikárka Agneša Lašáková

Rok Narodenie Úmrtie Prisťahovaní Odsťahovaní Počet obyvateľov

1995 50 26 26 35 2946

1996 57 26 13 29 2961

1997 44 24 57 37 3001

1998 60 19 28 42 3028

1999 64 27 37 34 3068

2000 49 25 39 42 3089

2001 58 30 30 46 3101

2002 51 32 34 42 3112

2003 50 34 32 29 3131

2004 47 32 21 37 3130

2005 55 23 21 42 3141

2006 56 29 20 29 3159

2007 55 28 43 33 3196

2008 44 25 53 28 3240

2009 47 27 32 35 3257

Na Obecnom úrade nové tváre

Od apríla 2010 Obecný úrad eviduje 
dvoch nových zamestnancov. Pracovné 
miesto účtovníčky prijala pani Jozefína 
Dulovcová a o miesto správcu cintorína 
sa uchádzal pán Milan Miterko.

Hlavná cesta v obci by sa mala

ešte opraviť

Takmer každoročne na jar po 
z imnom období  sa  s t retávame 
s poškodením hlavnej cesty, o ktoré 
sa pričiňuje najmä voda a mráz. 
Výnimkou nebola ani tohoročná jar. 
Výtlky, ktoré sťažovali život hlavne 
vodičom, koncom apríla čiastočne 
opravila Správa ciest Žilinského 
samosprávneho kraja(SC ŽSK),  
pobočka v Dolnom Kubíne, ktorá túto 
komunikáciu spravuje. Ako nás 
informoval riaditeľ SC ŽSK za oblasť 
Oravy Ing. Jozef  Oršuliak, najskôr boli 
vyplnené kritické výtlky recyklačným 
materiálom a ďalej podľa finančnej 
situácie SC ŽSK v mesiacoch jún, resp. 
júl by sa mal v niektorých úsekoch 
pokladať aj nový asfaltový koberec.

j.r.



strana: 7LESNIANSKE
NOVINY

Opýtali sme sa hlavného kontrolóra... Voľby do NR SR sú za dverami

Po nepríjemnej, v marci medializovanej situácii v obci, sme požiadali 
kontrolóra obce Bc. Blažeja Holubčíka vysvetlenie prečo vôbec k tejto situácii 
došlo.
Ľudia sa pýtajú: “Prečo ste podali na starostu obce Ing. Albína Viatra 
trestné oznámenie?“ Myslíte si, že to bolo naozaj potrebné riešiť 4 roky 
starú vec?
Prečo som podal trestné oznámenie, alebo možno prečo som nepodal trestné 
oznámenie skôr... Bolo to jednoducho preto, lebo podávanie trestného 
oznámenie nie je príjemná záležitosť a stále som dúfal, že starosta sa viac 
nedopustí takého porušenia zákonov, ako sa dopustil pri požičiavaní peniazí 
z účtu obce a uvedomí si, že v budúcnosti mu takéto porušenia zákonov pri 
hospodárení s majetkom obce neprejdú. Taktiež som rešpektoval uznesenie 
vtedajších poslancov OZ, kde mi neodporučili podávať trestné oznámenie.  Žiaľ, 
jednoducho som sa mýlil, starosta porušoval zákony ďalej, tak ako som uviedol 
v obsahu trestných oznámení. 
Hovoríte teda, že tých oznámení bolo viac? Môžete nám konkrétne 
povedať akých porušení zákonov sa mal pán starosta podľa vás dopustiť?

Do obsahu trestného oznámenia som uviedol len skutky , ktorých sa starosta 
dopustil v posledných rokoch a len tie, ktoré sú ľahko preukázateľné a dali by 
sa ľahko preukázať aj po rokoch a javia sa ako zjavne porušenie jeho povinností 
pri riadení obce, ako boli: 

1, Starosta podal žiadosť na euro fondy bez súhlasu poslancov obecného 
zastupiteľstva - obecné zastupiteľstvo žiadosť neodsúhlasilo z dôvodu, že obec 
nemá územný plán, čo znamená, že nespĺňa podmienky pre obdŕžanie tejto 
dotácie. V prípade zistenia tohto podvodu by obec musela vrátiť dotáciu aj so 
značnou finančnou sankciou a obci by tak vznikla veľká škoda. Starosta podnikol 
ďalšie kroky v súvislosti s dotáciou, bez súhlasu poslancov podpísal zmluvy 
v celkovej čiastke nad 33 194 Eur - to je nad 1mil. Sk.

2, Preplatil faktúru v čiastke 330 tisíc Sk firme Valignum a to v čase, kedy práce 
ešte neboli prevedené. Podľa faktúry firma Valignum mala v obci zhotoviť 
asfaltový koberec na úseku cesty Ústredie - Fľajšová. /firma Valignum 
sa takouto činnosťou nezaoberá/.

3, Umožnil prepis školských pozemkov na sebe blízku rodinu, pritom určití 
svedkovia tvrdia, že uvedené pozemky boli pôvodným vlastníkom preplatené. 
Obec pri spätnom odkúpení len časti týchto pozemkov už zaplatila novému 
majiteľovi cca  800 tisíc Sk.

4,  Požičiavanie peňazí z účtu obce.
5, 

Keďže ani ja ako kontrolór som nemal k faktúram, ako aj iným dokladom 
prístup, čo dokladá aj zápis z kontroly, ktorej sa zúčastnili svedkovia, musel som 
začať konať tak, ako som uviedol v úvode tohto článku. Trestné oznámenie som 
podal až po vyčerpaní akýchkoľvek iných možností riešenia týchto problémov. 
Nemyslíte si, že tieto skutočnosti by sa dali riešiť aj inou – miernejšou 
cestou? Napríklad na Obecných zastupiteľstvách spolu s poslancami ?

Z mojej strany, tak aj zo strany poslancov, bola snaha riešiť nahromadené problémy, žiaľ sa to nepodarilo, jedna plánovaná schôdza 
sa neuskutočnila a uznesenia z nasledujúcej schôdze, ktoré z časti mohli riešiť vzniknutú situáciu, starosta nepodpísal, a tak nezákonný 
stav pokračoval ďalej. Ja som si ale v tomto prípade inak nemohol pomôcť preto, že pracujem v našej obci ako hlavný kontrolór a pri 
zistení porušení zákonov, akých sa v poslednom čase dopustil náš starosta, som musel konať tak ako som konal. Čo znamená, že som 
musel podať trestné oznámenie na starostu našej obce a musel som sa ho pokúsiť zastaviť v takýchto nezákonných praktikách. Veď 
takýmto počínaním ohrozuje nielen obec, ale aj iných....a vlastne aj sám seba. Ak by som tak neurobil ja, v budúcnosti by niekto iný mohol 
obviniť mňa, že som si neplnil svoje povinnosti, ba dokonca, že som sa podieľal na porušovaní zákonov, čo by mohlo mať pre mňa, pre 
obec, ale taktiež aj pre neho veľmi nepríjemné dôsledky. Celé toto konanie som samozrejme nerobil sám, o jednotlivých mojich krokoch 
som informoval časť poslancov a taktiež aj niektorých občanov našej obce. Keby sa nahromadené problémy podarilo riešiť na schôdzach 
obecného zastupiteľstva za predpokladu, že by starosta rešpektoval uznesenia poslancov, ako aj jednotlivé právne normy, ktoré platia 
v našej obci, nemuselo  k tomuto môjmu kroku dôjsť. 

          Na otázky LN odpovedal Blažej Holubčík

Od začiatku roka 2010 zablokoval činnosť účtovníctva v našej obci, 
účtovníčke neumožnil prístup k faktúram a taktiež porušoval pracovno - právne 
vzťahy.

Už tomu bude práve 4 roky, ako sme 
pristupovali k volebným urnám, aby sme si vybrali 
zákono-darných poslancov, ktorí nás mali 
zastupovať v parlamente a zároveň volili 
konkrétnu politickú stranu, ktorej program nám je 
najbližší a ktorá má zastávať záujmy celej 
spoločnosti. To, čo sa za posledné 4 roky udialo, 
nám neprináleží teraz posudzovať, to necháme na 
každom z vás. Radi by sme vám len touto cestou 
chceli pripomenúť, že čas vyberania si svojich 
zástupcov do NR SR je opäť tu. Iste sú medzi 
nami ľudia, ktorí už vedia koho zvoliť, ale aj takí, 
ktorí stále váhajú, koho budú v deň volieb 
„krúžkovať“. Ale možno sú aj takí, ktorí sú 
všetkým znechutení, a rozhodli sa nevoliť vôbec. 
Iste, ani to nám neprináleží posudzovať, každý má 
právo rozhodnúť sa podľa seba. 

Možno snáď presa len treba povedať, že každý 
z nás má právo voliť a tým nepriamo rozhodovať 
o budúcnosti našej krajiny a tiež našej či budúcej 
generácie. A možno by nám nemala tá budúcnosť 
byť ľahostajná a mali by sme k nej pristupovať 
zodpovedne. Je naozaj niekedy veľmi ťažké sa pre 
niekoho rozhodnúť, určite oveľa ľahšie je neuro-
biť nič. Ale v tomto prípade príslovie „Nič nerob, 
nič nepokazíš.“ zrejme neplatí. Tak, ako sa náš 
život skladá z jednotlivých okamihov, tak aj našu 
krajinu, teda našu spoločnosť, tvoríme my - 
jednotliví ľudia. A preto by sme našu spoločnosť 
mali tvoriť všetci a tiež sa aj všetci rovnako 
podieľať na jej budúcnosti....je to naše právo 
a zároveň „nepísaná“ povinnosť, ktoré by sme si 
nikomu nemali dať vziať, dokonca ani našej 
nechuti...

Za redakciu Lesnianských novín by sme vás 
chceli informovať, že z pomedzi všetkých kandi-
dátov do NR SR na kandidátnych listinách, 
zastupujú našu obec dve kandidátky na 
poslankyne do NR SR, a to:
Ing. Marianna Kianičková – kandiduje za KDH
Ing. Viera Mazúrová – kandiduje za SMER – SD

    Redakcia LN
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Zápisnica OZ

Uznesenie   č.23/2010 zo dňa  3.2.2010 1.) interpelácie poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo • pripomienku ku udeleniu „Ceny obce“ p.Tisoňovi Františkovi a „im memo-
A/ berie  na vedomie riam“ p.Brišovi Prokopovi

1.  interpelácie poslancov OZ • opraviť cestu pri Trojici
2.  informácie M.Srogoňa k havarijnému stavu WC v zdravotnom stredisku • vyhlásenie v obecnom rozhlase, aby majitelia psov rešpektovali zákaz voľného 
3.  informácie starostu obce k riešeniu problému kúrenia v ZŠ pohybu psov
4. informácia Ing. Ľubomíra Olberta zverejnenie informácií o separovanom • oprava verejného osvetlenia Jasenovská, Pribišská

zbere na infostránke obce na internete pre zlepšenie informovanosti občana • rigol Bučina – Ladňáková, Kubínská – Kvak Milan
5.  sťažnosť pani Hablákovej z Pribišskej č.96 • informáciu ohľadom cesty p.Mateáš, p.Podstavková
6.  sťažnosť pani Brňákovej Kataríny Or.Lesná č.787 • priebežné čistenie chodníkov
7.  sťažnosť pána Romana Šľachtu Or.Lesná • informácia o vodovode, postavenie zbernej nádrže cca 7m3 ku čerpacej stanici v 
8.  sťažnosť pani Kristíny Holubčíkovej Or.Lesná č.353 cene do 4 000€
9.  sťažnosť manželov Petra a Daniely Tóthových Or.Lesná č. 1137 • informáciu starostu ohľadom chodníka Pribišská
10.sťažnosť pána Jozefa Rošťáka • pri Poľnohospodárskom družstve osadiť značku “Daj prednosť v jazde“
11 sťažnosť občanov 16-bytovej jednotky Or.Lesná č.1094 • informáciu o projekte kotolne na biomasu v ZŠ
12.vyjadrenie sa starostu obce k sťažnostiam občanov • vo verejnom styku nepoužívať názov „Ústredie“
13.kontrola plnenia uznesenia OZ z minulého zasadania • informáciu o správcovi cintorína
14.informácia riaditeľa ZŠ a MŠ Mgr. Miroslava Kvaka k plneniu rozpočtu Z Š  a  • pripomienku poslancov ku monografii obce s tým, že koncept monografie bude 

MŠ za rok 2009 a úprava rozpočtu na rok 2010 predložený do konca apríla 2010
15.informácie zástupkyne riad. ZŠ a MŠ Mgr. Demkovej Evy o aktivitách v ZŠ B/s ch v a ľ u j e 

     v rámci projektu ESF  /efektívne stratégie učenia sa v 1.a 5. ročníku/ 1.) správu inventarizačnej komisie a vyradenie prebytočného a poškodeného 
B/ konštatuje, majetku za rok 2009

že Roman Šľachta je vedený ako správca cintorína podľa doterajších podmienok 2.) plnenie rozpočtu obce a záverečný účet obce za rok 2009
a stanov, ktoré mu boli v zmluve odsúhlasené 3.) príspevok 300 € na zakúpenie šachových hodín a šachovníc pre ZŠ a MŠ v Or. 

C/ schvaľuje Lesnej na šachové turnaje
1/ návrhovú komisiu v zložení Mgr. Jaroslav Mateáš, Ing. Dominik Murín, 4.) zmenu v rokovacom poriadku, aby sa slovo jeden nahradilo slovom tri, aby sa 

Stanislav Novosad zasadania OZ hlásilo tri dni pred zasadaním OZ v miestnom rozlase
  2/ overovateľov zápisnice: Briš Pavol, Mgr. Dominik Kianička 5.) plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2009

3/ program rokovania po doplnení 6.) úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2010
  4/ príspevok 300 € na zakúpenie šachových hodín a šachovníc pre Chudobu 7.) úpravu rozpočtu obce za rok 2009, podľa skutočného plnenia

Viktora na šachové turnaje 8.) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
  5/ obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa všetky pracovné vzťahy s pani 9.) finančný príspevok 1991 € pre kresťanské hnutie eRko

Brňákovou Katarínou dali do pôvodného stavu 10.)finančný príspevok 4 000 € pre folklórny súbor Fľajšovan 
  6/ zmenu v rokovacom poriadku, aby sa slovo jeden nahradilo slovom tri, aby sa 11.)finančný príspevok 300 € pre pani Jozefínu Srogončíkovu Or. Lesná č.973 na 

zasadania OZ hlásili tri dni pred zasadaním OZ v miestnom rozhlase liečebný pobyt zdravotne postihnutého diťaťa
  7/ plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2009 12.)finančný príspevok 100 € pre pána Holubčíka Antona Or. Lesná č.33, ktorý 
  8/ úprava  rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2010 OcÚ uhradí formou šekov za penále
  9/ úprava rozpočtu obce za rok 2009, podľa skutočného plnenia 13.)finančný príspevok 100 € pre pána Dendisa Dominika Or. Lesná č.804, ktorým 

10/plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2010 OcÚ uhradí elktrickú energiu formou šekov
11/finančný príspevok 1991 € pre kresťanské hnutie eRko 14.)zaplatenie GP pre cestu na Jasenovsku ku p. Polákovej
12/finančný príspevok 4000 € pre folklórny súbor Fľajšovan na zakúpenie krojov 15.)prémie za 1.Q.2010 pre: p. kontrolóra obce vo výške 30%, p. starostu obce vo 
13/finančný príspevok 300 € pre pani Jozefínu Srogončíkovú Or.Lesná č.973 na výške 40%

liečebný pobyt zdravotne postihnutého dieťaťa 16.)bezplatný prenájom miestnosti (pri kotolni) pre turistický oddiel „Parač“
14/finančný príspevok 100 € pre pána Holubčíka Antona Or.Lesná č.33, ktorý 17.)zámennú zmluvu týkajúcu sa pozenkov medzi p.Ladňákovou bytom 

OcÚ uhradí formou šekov za penále Bohdanovce nad Trnavou a obcou Oravská Lesná, parcelu
15/finančný príspevok 100 € pre pána Dendisa Dominika Or.Lesná Kubínska KN č.290/16 vo výmere 330m2 za parcely

č.804, ktorým OcÚ uhradí elektrickú energiu formou šekov KN č. 16966/4 vo výmere 225m2 a 
D/ žiada KN č. 16966/6 vo výmere 47m2 podľa GP 136/2009
Starostu obce 18.)kúpnu zmluvu medzi p. Milanom Nogom Or.Lesná č. 189 a obcou Or.Lesná 

• odstránenie závad na verejnom osvetlení na odkúpenie parcely č. 15676/7 –TTP o výmere 92m2, 15676/11 – TTP o 
• prejednať s firmou AKORD odstránenie závad 16-bytovej jednotky súpisne výmere 47m2 do vlastníctva obce, ako prístupová  cesta v cene 1 €

číslo 1094 19.)kúpnu zmluvu medzi p. Pokornou Evou Or. Lesná č.507  obcou Or. Lesná na 
• uhradiť faktúru za ,,Lesnianske noviny“ tlačiarni K-STEN do 4.2.2010 odkúpenie 
• predložiť správu inventarizačných komisií a správy na vyradenie prebytočného CKN parc. č. 10151/2 – TTP o výmere 22m2, 

a poškodeného majetku do budúceho zasadania OZ CKN par.č. 10279/2 – TTP o výmere 355m2, 
• opraviť na cintoríne a na webovej stránke meno správcu, telefónne číslo, CKN par.č.9700/44 – ostatné plochy o výmere 221m2 

opraviť sumy podľa platného VZN zo Sk na Eurá podľa k.ú. Or. Lesná zapísané na LV 1748 v podiele 1/1 na meno predávajúcej 
• opraviť na webovej stránke zmeny poslancov a komisií do vlastníctva obce Or. Lesná, ako prístupová cesta v cene 1 500 €
• vybaviť oficiálne povolenie autobusovej zastávky v časti Kubínska 20.)výmenu nájomných zmlúv medzi p. Mateášovou  a p. Tisoňovou v priestoroch 

E/ ukladá predajne OÁZA
1/ Stavebnej komisii riešenie problému zosuvu brehu u pani Hablákovej Márie 21.)2 700 € na zakúpenie vozidla pre účely obce a Lesňanskej vodárenskej 

Pribišská č.96 spoločnosti
2/ Obecnému kontrolórovi prekontrolovanie m2 v KD a do budúcej OZ podať 22.)opravu zdravotného strediska v cene do 40 000 €

informácie, či je možné znížiť náklady na kúrenie pre nájomcov v KD na 23.)zníženie nájmu o 16,60 € mesačne v 14. a 16. bytovej Jednotke súpisné číslo 
základe ich sťažností 1094, 1137 s platnosťou od 1.1.2010

Toto uznesenie bolo dňa 3.2.2010 jednohlasne odsúhlasené poslancami OZ, ale 24.)opravu strechy OcÚ v cene 3 700 €
nakoľko starosta obce využil svoje právo – uznesenie nepodpísať, 25.)príspevok 500 € na autobus do Medžugoria
nenadobudlo právoplatnosť. Na nasledujúcom mimoriadnom zasadaní OZ 26.)príspevok 3 000 € Farskému úradu na výmenu okien a dverí v pastoračnom 
dňa 23.2.2010 sa opätovne poslanci zišli, aby ešte raz hlasovali za toto centre
uznesenie, no tento krát už časť poslancov hlasovala „proti“. Podstatná časť 27.)nahrávanie schôdze OZ na videokameru p. Petrom Brňákom s tým, že kópiu 
uznesenia sa nakoniec opätovne prijala dňa 9.4.2010 na riadnom zasadaní OZ. nahrávky poskytne OcÚ v cene 3,30 €

C/ n e s ch v a ľ u j e projekt z eurofondu „Centrum obce Oravská Lesná“
Výpis z uznesenia č.24/2010 zo dňa 9.apríla 2010
Obecné zastupiteľstvo Poslanci OZ spolu s obecným úradom pozývajú všetkých občanov na každé 
A/ b e r i e  na  v e d o m i e zasadanie OZ.



I. Sväté prijímanie v kostole Sv. Anny

V nedeľu 30.mája prijalo Pána Ježiša v podobe Eucharistie 51 detí – žiakov 3.ročníka. Na túto sviatosť ich počas roka 
zodpovedne pripravoval p.farár Miloslav Marušiak, p.kaplán Miroslav Baloga a p.katechétka Zdenka Majcherová.
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Príbeh ceruzky

Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa jej spýtal : „Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou 
príbeh o mne?“ Stará mam zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila: „Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, 
ktorou píšem, je však dôležitejšia ako slová. Bola by som rada, keby si aj ty bol ako ona, keď vyrastieš.“ Chlapček sa zarazene 
zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič zvláštne. „Je to predsa úplne normálna ceruzka!“
„Všetko závisí od uhla pohľadu. Táto ceruzka má päť dobrých vlastností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať 
aj ty.

Po prvé : môžeš robiť veľké veci, nikdy však nezabúdaj, že existuje Ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on 
Ťa vždy povedie podľa svojej vôle.

Po druhé : Niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka pri tom veľmi trpí, napokon je však spokojná, 
lebo je opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími.

Po tretie: Pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek požiť gumu a vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak máme 
niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve naopak, môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty 
spravodlivosti.

Po štvrté: Nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má farbu, dôležitá je tuha vo vnútri. Preto si vždy 
všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri.

A napokon piate, ceruzka vždy po sebe zanecháva stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu a preto si 
uvedomuj každý svoj krok.“

Paulo Coelho
Ako rieka, ktorá plynie...



strana: 10LESNIANSKE
NOVINY

LÚČENIE... Oči by ani nechceli plakať,
No zrazu cítiť slzu po tvári stekať.

Lúčenie je ťažká chvíľa,
Človek si praje nech sa čas rýchlo míňa. Slzu, ktorá skrýva nevypovedané slová,

Srdce si ich navždy schová.
Najťažšie sú prvé okamihy,
Sú ťažké sťa ľadové kryhy. Až príde ten správny čas,

Potom to bude už ľahší plač.
Srdce zrazu zrýchli tlkot,

Martina Murínová (...spomienka na tragédiu v Smolensku)Skoro počuť jeho pukot!

ŠŤASTIE

„Chcem čas zastaviť a hodiny 
upraviť.
Zastaviť ho v krásnu chvíľu,
no nemám na to silu.
Ale keby sa to takto dalo,
Konečne by sa na človeka 
šťastie smialo!“

Martina Murínová

Príslovia a múdrosti

Kde sa medom hodne sladí, tam 
niet hriechu ani zrady!

Niekto prinesie šťastie 
kamkoľvek príde,
Iný keď kedykoľvek odíde.

Zlí ľudia sú na to, 
aby sme lepšie rozoznali 
tých dobrých.

Dobrá studňa 
v suchu vodu dáva, 
dobrý priateľ 
v núdzi sa poznáva.

Ani by sme nevedeli, 
čo je dobré, keby nebolo zlého.

Kto má zdravie, 
pokoj, chleba, 
ten má všetko, čo mu treba.

Justín Murín
(z ľudových múdrostí)



Prezident TJ Oravská Lesná
Ing. Martin Murín
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Šport

Tento rok v lete si Telovýchovná jednota v našej obci pripomenie 50-te výročie 
od svojho založenia. V dňoch 17. a 18.7. by sa mali uskutočniť hlavné slávnosti 
výročia založenia TJ, kde sa nielen domáci športovci zúčastnia rôznych 
turnajov – futbalového ( žiaci, dorast, muži a starší páni), volejbalového či 
stolnotenisového. Okrem nich by sa mali do slávností zapojiť aj iné nielen 
športové organizácie. V sobotu 17.7. o 9.00 hod by sa malo začať slávnostnou 
svätou omšou a ďalej pokračovať v športovo – spoločensko - zábavnom 
duchu. Všetci občania sú pri tejto príležitosti výročia srdečne pozvaní ! 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.tjoravskalesna.sk .

Telovýchovná jednota oslavuje 50.VÝROČIE !

V skratke z histórie TJ Oravská Lesná
Začiatky organizovaného futbalu v obci Oravská  Lesná možno datovať do roku 1959, kedy bolo osadením bránok 

a odvodnením vtedajšej lúky vybudované prvé futbalové ihrisko v obci, nachádzajúce sa v priestoroch terajšieho športového 
areálu. Zásluhu na tom majú okrem iných hlavne zodpovední pracovníci MNV a neskorší členovia výboru TJ, menovite 
Hablák Ondrej, Murín Helen, Mesík Jozef, Letaší Eduard.
 

Telovýchovná jednota bola založená o rok neskôr,  konkrétne  v roku 1960 a prijala názov „ŠTART“.
Začala pracovať pod vedením obetavých pracovníkov Letašího, Mesíka, Katrenčíka, Labana a ďalších. Oficiálne bol 

založený aj futbalový oddiel. V prvom roku ešte nebol prihlásený do futbalovej súťaže a v priateľských stretnutiach dosahoval 
striedavé úspechy. Až v nasledujúcom roku začína svoje účinkovanie vo IV. triede – skupine „SEVER“, kde ako nováčik 
spomedzi 8-ich mužstiev skončil na 3.mieste. 

Od roku 1960 futbalový oddiel hral v III.triede, kde sa spočiatku pohyboval v strede tabuľky, postupne na predných 
miestach a v roku 1972 súťaž v III.triede vyhral.

V roku 1970 sa zmenil názov oddielu na Telovýchovná jednota TESLA Oravská Lesná. Od roku 1975 v TJ postupne 
vznikali ďalšie (mimochodom aj ženské) oddiely : ako hádzanársky, stolnotenisový, lyžiarsko-turistický, volejbalový či 
šachový. 

Koncom apríla pri výročnej schôdzi bol zvolený nový prezident TJ ako aj výbor.

Výbor TJ OravskáLesná:

Mgr.  Anton Kvak - tajomník TJ 
Milan Laššák
Ing. Adrián Krivulčík
Ján Tisoň
Jaroslav Brňák
Tomáš Murín
Peter Podstavek
František Dulovec - starosta mladých
Miroslav Kolenčík -  futbal
Anton Murín -  hokej
Dušan Antušák -  stolný tenis
Štefan Brňák - volejbal
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Šport      Stolný tenis

V stolnom tenise možno 4.liga - Tabuľka súťaže po 22. kole
sezónu 2009-10 hodnotiť ako 
veľmi úspešnú. A - družstvo 
mužov (Ivan Srogončík, David 
Zboroň, Jaro Pribylinec, David 
Grofčík, Milan Laššák, Martin 
Kolenčík, Dušan Kolenčík) sa 
zachránilo v 4. lige a ďalšie dve 
družstvá zo svojich súťaží 
postúpi l i .  Za B-dr užstvo 
nastupovali Martin Kolenčík, 
Dušan Kolenčík, David Grofčík, 
Matej Nádašský, Anton Kvak, za 
C-dr užs tvo  Mar i án  Br i š ,  
Veronika Kvaková, Anton Kvak, 
Roman Kolenčík, Michal Póčik, 
Augustín Kojda,  za D-družstvo 

7.liga - Tabuľka súťaže po 22. kole - Základná časťnastupovali Dušan Antušák, 
Michal Vrbinčík, Milan Murín, 
Frant.Briš, Martin Briš, Lukáš 
Kojda, Pavcol Katrenčík.

Pri hodnotení nemožno 
zabudnúť na našu mládež, ktorá 
dosiahla takt iež niekoľko 
úspechov. Dorastenci (Pavol 
Katrenčík, Michal Póčik,Roman 
Kolenčík, Martin Kolenčík, 
Matej Nádašský) aj starší žiaci 
(Martin Kolenčík, Martin Briš, 
Lukáš Kojda, Augustín Kojda)  
štartujú v krajských súťažiach 
družstiev, starší žiaci obsadili 
8. miesto, dorastenci 5. miesto. B-čko mužov bez straty bodu suverénne vyhralo 7. ligu a postúpilo do 6. ligy
Obe družstvá budú v krajských 
súťažiach pokračovať aj na 8.liga - Tabuľka súťaže po 14. kole - Skupina A
budúci rok. Mládež dosiahla aj 
niekoľko pekných výsledkov  na 
bodovacích turnajoch v rámci 
SPM (slovenský pohár mládeže) 
Tu stojí za zmienku úspech 
Martina Briša (nar. v 1999) ktorý 
sa spolu s Lukášom Kojdom (nar. 
v 1999) prebojoval vo svojej 
kategóri í  na Majstrovstvá 
Slovenska. Tam Martin Briš 
obsadil 9.-16. miesto, čo je 

C-čko mužov taktiež suverénny víťaz 8.ligy a postup do 7. ligyv konkurencii z celého Slovenska 
D-čko mužov získalo 3. miesto, čo je taktiež úspešné umiestnenie.                   Milan Laššákpekný úspech.

Por.  Z V R P K Zápasy Body

1 Novoť A 22 16 4 2 0 244:152 58

2 Bobrovec A 22 12 4 6 0 234:162 50

3 Lokca A 22 11 4 7 0 214:182 48

4 Iľanovo A 22 11 4 7 0 220:176 48

5 ŠKST  Ružomberok C 22 9 5 8 0 208:188 45

6 Námestovo A 22 10 3 9 0 197:199 45

7 Zuberec A 22 7 8 7 0 197:199 44

8 Tvrdošín B 22 9 3 10 0 187:209 43

9 D.Kubín A 22 7 4 11 0 193:203 40

10 Hruštín A 22 6 6 10 0 179:217 40

11 Oravská Lesná A 22 5 5 12 0 156:240 37

12 Ľubeľa A 22 2 4 16 0 147:249 30

Por.  Z V R P K Zápasy Body

1 Oravská Lesná B 22 22 0 0 0 310:27:00 66

2 Krivá B 22 19 0 3 0 287:50:00 60

3 Dlhá B 22 17 0 5 0 244:34:00 56

4 Or.B.Potok A 22 13 2 7 0 230:48:00 50

5 Bziny C 22 10 1 11 0 198:21:00 43

6 Krušetnica B 22 10 1 11 0 197:22:00 43

7 Tvrdošín D 22 10 1 11 0 186:33:00 43

8 Veličná A 22 8 2 12 0 176:43:00 40

9 Breza B 22 6 2 14 0 165:54:00 36

10 Mútne C 22 5 1 16 0 148:12:00 33

11 Babín A 22 5 0 17 0 148:12:00 32

12 Novoť B 22 2 0 20 0 120:40:00 26

Por.  Z V R P K Zápasy Body

1 Oravská Lesná C 14 14 0 0 0 194:58 42

2 Ťapešovo A 14 12 0 2 0 175:77 38

3 Oravská Lesná D 14 8 2 4 0 147:105 32

4 Lokca D 14 8 1 5 0 151:101 31

5 Sihelné A 14 5 1 8 0 122:130 25

6 Vasiľov B 14 5 0 9 0 126:126 24

7 Klin A 14 2 0 12 0 56:196 18

8 ŠK Párnica B 14 0 0 14 0 37:215 14


