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Na začiatku novej
cesty na Kysuce by

sa mala začať sta-
vať nová ČSPH.
Jej súčasťou by
taktiež mala byť

autoumyváreň, LPG
ako aj rýchle občerstve-

nie. Výstavba tejto ČSPH je zapracovaná
aj do územného plánu obce. Investor má
vedomosť, že budú kladené prísne pod-
mienky z hľadiska ochrany životného
prostredia. Vybudovaním a spustením do
prevádzky tejto stanice by sa v obci mohlo
vytvoriť 8 až 10 pracovných miest.

Redakcia LN

Súkromná základná umelecká škola Námestovo má pobočku aj v Oravskej
Lesnej, kde sa vyučuje klavír, klávesy, husle a gitara. Od nového školského roka
sa žiaci môžu rozhodnúť aj pre flautu. Svoje talenty predviedli v nedeľu 26. mája
2013 žiaci umeleckej školy spolu so svojimi vyučujúcimi v kostole sv. Anny, kde
odohrali pekný koncert. V kostole odzneli nielen skladby klasiky, ale aj modernej
hudby. Na koncerte tento rok vystúpili aj žiaci z pobočky v Zákamennom,
Námestove a Rabči.

Všetky doterajšie vydania
Lesnianských novín

si môžete kedykoľvek pozrieť na
webovej stránke

občianského združenia Beskyd na
adrese www.beskyd.sk.

Mladí umelci koncertovali v kostole

SZUŠ Námestovo

Na benzín budeme
mať bližšie

V Oravskej Lesnej by mala vyrásť čer-
pacia stanica pohonných hmôt (Ben-
zinol Slovensko a.s.)

Pozvánka na
„BEH ZDRAVIA“

Milí priatelia, TJ Oravská Lesná Vás
v sobotu 27. júla 2013 pozýva na Les-
ňanský maratón resp. „Beh zdravia pre
všetkých“. Táto akcia je zameraná pre
všetky vekové kategórie, pre športov-
cov aj nešportovcov ako aj pre rodiny
s deťmi. Dĺžka trate je cca 13 – 15 km.
Počas celého behu bude na jednotli-
vých stanovištiach zabezpečené občer-
stvenie a po ukončení maratónu bude
pre Vás pripravený guľáš.

Neváhajte a príďte povzbudiť svojho
športového ducha. Všetci ste srdečné
vítaní!

Miesto štartu: Futbalové ihrisko.
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Detské centrum SEDMOKRÁSKA oslávilo 1.6.2013 svoje
prvé narodeniny. Deti s mamičkami sa na tento deň tešili, preto-
že vedeli, že ich čaká torta, darčeky a taktiež prekvapenie.

O výbornú dobošovú tortu sa postarala jedna z našich mami-
čiek, za čo jej chceme všetci poďakovať. Hneď ako deti sfúkli na
torte sviečku, pustili sa do nej. Ako na každej oslave, aj na tejto
boli darčeky – stany a tunely na preliezanie a detské chodúle.
A to prekvapenie? Stará mama doniesla v košíku malinké dvoj-
dňové kuriatka, z ktorých mali deti obrovskú radosť. Deti si
z narodeninovej oslavy odniesli len a len krásne zážitky.

Prvé narodeniny

Katarína Katrenčíková

Naša obec bola opäť hostiteľkou mladých folklóristov.
V nedeľu 9. júna sa za školou v malom improvizovanom amfite-
átri konal V. ročník prehliadky detských folklórnych súborov –
Folklór bez hraníc. Festivalu sa zúčastňujú súbory z Česka,
Poľska a Slovenska. Na tomto ročníku ich bolo 9 – Jackové
z Jablunkova (Česko), Male regle z Poronina (Poľsko), Mali
grojcowiane, Wieprz (Poľsko), Goralček Suchá Hora, Pilsko
Oravské Veselé, Liptáčik Ružomberok, Malá Magurka, Veľká
Magurka, Fľajšovanček, hosťom bol folklórny súbor Maguranka
zo Spišskej Starej Vsi.

Podujatie navštívili vzácni hostia, štátny tajomník Minister-
stva školstva pán Štefan Chudoba, pán Miroslav Dziergas zo
Žywieckeho poviatu z Poľska, z Českej republiky starosta dru-
žobnej obce Huslenky pán Oldřich Surala, pani Viera Mazúro-
vá, poslankyňa NR SR, starostka obce, prednosta Obvodného
radu Námestovo, pán Miroslav Šimulčík.

Usporiadateľom festivalu je Občianske združenie Flajšovan,
garantom tohto ročníka bolo Ministerstvo kultúry SR a Obec
Oravská Lesná. Príprava na nový ročník začína krátko po skon-
čení festivalu. Je potrebné osloviť súbory, zosúladiť ich účasť
s júnovým termínom, zostaviť program tak, aby naplnil cieľ
podujatia –„...poznávanie a uchovávanie tradícií, vžitého kul-

V. Medzinárodný folklórny festival

túrneho dedičstva slovanských národov stvárnených deťmi, mlá-
dežou a sprístupnenie ich hodnôt verejnosti...“ Osloviť garantov
a sponzorov, zabezpečiť tím ľudí, ktorí sa postarajú o stravova-
nie, pripravia celý areál amfiteátra, a to som možno ešte na
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Sviatok zoslania Ducha Svätého, ktorý sme tento rok slávili
v nedeľu 19. mája, bol výnimočný nielen príjemným slnečným
počasím, ale predovšetkým slávnosťou Prvého svätého prijíma-
nia. 47 detí - žiakov 3. ročníka po prvýkrát prijalo Pána Ježiša
v Eucharistii. Na tento nezabudnuteľný deň ich pripravovali

Na Turíce žiarilo slniečko i detské srdiečka

niektoré činnosti zabudla. Celá ťarcha festivalu je na pleciach
jedného človeka, pána Viktora Chudobu, ktorý má samozrejme
mnoho ochotných ľudí okolo seba. Bez ich aktívnej pomoci, by
nemohol festival existovať už piaty rok. Vďaka nezištnej pomoci
všetkých zainteresovaných sa Oravská Lesná dostáva do pove-
domia ľudí milujúcich folklór. Všetci menovaní i nemenovaní si
zaslúžia srdečné poďakovanie za zviditeľňovanie našej obce.
V tomto duchu odzneli i príhovory hostí. Pán štátny tajomník,
rodák z Oravskej Lesnej, vyzdvihol pozitívny vplyv uchováva-

Naše ratolesti naozaj rýchlo rastú.
Príchodom novej sezóny každá ma-
mička (alebo aj tatko) zisťuje, že
jej synkovi či dcérke je opäť väčši-
na zašatenia malá. Oblečenie malé,
no zachovalé.

Možno by ho ešte niekedy
niekto vynosil. Treba ho odložiť do
krabíc, na povalu. Veď raz sa možno
zíde. Možno, alebo ho objavíme o päť rokov a zistíme, že už je
„OUT“ – ako vravia naše šikovné svetaznalé deťúrence. No čo
už, šup s ním do pece začmudiť si komíny.

Skúsme to inak. Posuňme naše i vaše zachovalé oblečenie
ďalej a ešte tým aj pomôžme dobrej veci.

p. katechétky Z. Majcherová a A. Chudobová, ktorým patrí
veľké poďakovanie. Deti tento vzácny okamih prežívali s veľkou
radosťou a obohatili ho svojim spevom i modlitbami. Sv. omšu
celebrovali vdp. M. Marušiak, p. kaplán J. Dobrovič a náš rodák
páter František X..                                         Zuzana Dulovcová

nia tradícií na mladých ľudí. Rovnako vo svojom príhovore
ocenili prácu pána Viktora Chudobu i celého tímu postupne
všetci hostia. Poďakovanie samozrejme patrí garantom i spon-
zorom, ktorých bolo v tomto ročníku sedemnásť.

 Podujatie spestrili i ľudoví umelci so svojimi výrobkami,
v ponuke boli i tradičné jedlá. Prišli i rôzni predajcovia
a zábavné atrakcie. Počasie nám prialo a pritiahlo za školu plno
divákov.

Skončil piaty ročník, nech žije ročník ďalší !
Elena Mazúchová

A tak sme to teda skúsili. Po prvýkrát a predsa sa našlo veľa
z vás, ktorí ste sa (bez akéhokoľvek nároku na honorár?) radi
vzdali nepotrebného zachovalého oblečenia. Poslednú májovú
sobotu sa všetko oblečenie predávalo na burze za naozaj symbo-
lické ceny. Tí, ktorí ste sa zúčastnili, nám dáte určite za pravdu.
A bolo vás teda, na naše milé prekvapenie, neúrekom.

Tí z vás, milí Lesňania, ktorí ste o burze nevedeli, alebo vás
upršané počasie odradilo od návštevy „centra“, nebuďte sklama-
ní, akciu si určite zopakujeme na jeseň.

Výťažok z predaja, ktorý presiahol 100 € bol venovaný det-
skému centru Sedmokráska, na kúpu hračiek podporujúcich
fyzický a psychický rozvoj našich najmenších.

Všetkým darujúcim, pomáhajúcim a kupujúcim veľká vďaka.
Miroslava Vrábľová

Májová „Burza oblečenia“
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Vždy ma fascinujú rozprávania ľudí, ktorí precestovali rôzne
kúty sveta. Dobre sa počúvajú ich príhody a dobrodružné zážit-
ky, ktoré si prinášajú z ciest. Mnohokrát ich dokážeme počúvať
celé hodiny, často až so zatajeným dychom a s túžbou obuť si raz
tiež takéto sedemmíľové čižmy.

Radi by sme sa aj my v Lesnianskych novinách podelili
s vami o krásne zážitky. Tie nám v novej rubrike „Lesňan
v sedemmíľových čižmách“ porozprávajú naši spoluobčania.
Budeme veľmi radi, ak nám aj vy do tejto rubriky prispejete.

Ako prvý nám poskytol rozhovor p. Jozef Pojezdala, ktorý
nedávno navštívil ďalekú Čínu.

LN: Aké boli vaše prvé pocity pro vystúpení z lietadla?
Prvé pocity boli veľmi rozpačité v súvislosti s veľkosťou

lietadla.To lietadlo bolo obrovské, ale vnútri veľmi útulne. Inak
po vzlete už len obrovský rešpekt a pokora.

LN: Aký nezabudnuteľný zážitok ste si priniesli z Číny?
 Nezabudnuteľných zážitkov bolo veľmi veľa ,neviem či sa to

dá zhrnúť iba do jedného. Ale asi ten naj bol Čínsky múr.
LN: V porovnaní so Slovenskom, čo tam bolo horšie a čo

lepšie?
Porovnávať je veľmi zložité, lebo čo človek to iný pohľad

.Čína je proste iná, či kultúrou, správaním ľudí alebo v prístupe
k druhým ľuďom, k tradicionalizmu, k majetku, k práci...

LN: Chceli by ste tam bývať?
Nie, nechcel by som tam bývať, pretože som doma tam kde

som sa narodil.
LN: Aké je tam počasie a aký hodinový posun?
Celá Čína je v jednom časovom pásme. Rozdiel je + 8 hodín.
LN: Čomu sa tam venujú v poľnohospodárstve a v prie-

mysle?
V poľnohospodárstve sa venujú úplne všetkému. Perfektne

u nich fungujú družstvá ale aj súkromné poľnohospodárstvo.
Juh Číny pestuje od paradajok až po mandarínky. Priemysel je
veľmi rozvinutý, čo sa týka nových technológii. Čo ma však
šokovalo, bol nedostatok pracovníkov v priemysle, kde ich do
prace lákali rôznymi výhodami a bonusmi /napr. byt alebo aj
peniaze./ Toto sa ale dá povedať iba o juhu Číny, sever je
chudobnejší.

LN: Chceli by ste si cestu do Číny zopakovať?
S odstupom času možno áno.

Lesňan v sedemmíľových čižmách - Čína
LN: Splnila táto krajina Vaše očakávania?
Nadmieru, ja som si skôr myslel, že idem do rozvíjajúcej sa

krajiny, no oni sú v mnohých aspektoch na míle vpredu.
LN: Čo sa Vám na Číne najviac páčilo?
Najviac sa mi páčila tá rozmanitosť. Na jednej strane starší

ľudia poobliekaní v tradičnom oblečení a na druhej mladí
v super modernom outfite od Armaniho. A hlavne poriadok, či už
v metre alebo obchodoch, ale hlavne na uliciach.

LN: Prezraďte nejakú pikošku alebo trapas, ktorý ste
počas cesty zažili.

Veľká pikoška bola, keď si v metre vedľa mňa sadol možno
sedemdesiatročný. Trasúcimi sa rukami vybral z vrecka tablet
a s istotou tínedžera mailoval.

LN: Ako dlho trvala cesta? Nebáli ste sa tak dlho letieť?
Cesta lietadlom trvala 14,5 hodiny. Zo začiatku možno bol

strach, ale neskôr, ako som už hovoril, veľký rešpekt.
LN: Chutila vám ich kuchyňa? Je pravda, že jedia veľa

ryže?
Ich kuchyňa je vcelku dobrá. Varia však veľmi zdravo. Jedia

veľa zeleniny a ovocia. Klasické jedlá majú neutrálnu chuť. No
keď som si dal v Pekingu povestnú pekingskú kačku, tak takú
harmóniu chutí som ešte nikdy neokúsil. Pre túto chuť by som sa
tam vrátil. Národne jedlo je ťažko určiť. Čína je tak obrovská, že
každá časť má svoje typické národné jedlo. Čo ma však prekva-
pilo je, že nám málokde dávali ryžu.Čakal som, že to je ich
národné jedlo. Mal som to šťastie, že som celý pobyt jedol ich
stravu a ja si myslím, že sú to rezance na kadejaký spôsob.

LN: Aká je kultúra čínskeho národa? Akí sú tam ľudia?
Sú to veľmi úctiví a slušní ľudia. Je tam nízka kriminalita

a dokonca iba 8 percentná rozvodovosť. Je to určite spôsobené
aj režimom, ktorý tam vládne, ale po celú dobu pobytu, som
nemal pocit strachu.Policajti tam majú veľkú autoritu a vážnosť.

LN: S čím ste mali najväčší problém?
Najväčším problémom bolo zmeniť eurá na ich menu. Oni

obchodujú s dolárom alebo ich menou Yuan. Platba kartou tam
však nie je žiaden problém, takže eurá nakoniec ani nie je treba.

LN: Zmenila Vás v niečom návšteva tejto krajiny?
Zmenila mi pohľad na veľkosť ako takú. V Čine je všetko

obrovské, veľké autá, veľké domy, veľké obchody, veľké mosty,
cesty ,parky ,mrakodrapy, letiská. Jediné, čo je tam malé, sú
ľudia. Už aj ja, a to nie som vysoký, som bol pre nich veľká
rarita. Veľmi sa chceli s nami fotografovať. Sú frustrovaní zo
svojej farby pleti a výšky. Robia všetko preto, aby sa čo najviac
podobali nám Európanom. Napríklad si bielia kožu alebo diev-
čatá nosia topánky o dve čísla väčšie.

LN: Keby ste mohli, čo by ste si z tejto krajiny priniesli na
Slovensko?
Čo by som si priniesol na Slovensko? Asi ten pokoj, ktorý tam

vládne, žiadne veľké naháňanie a stres. A asi kúsok toho Čínske-
ho múru, ktorý bol neopakovateľný.

Milý p. Jozef, ďakujeme vám za zaujímavý rozhovor. Verí-
me, že svoje cestovateľské čižmy neodložíte do skrinky. Dúfa-
me, že sa ešte stretneme spolu v našej rubrike a prinesiete nám
veľa zaujímavostí, možno zas z iného kúta sveta. Prajeme veľa
zdravia a cestovateľského elánu.

Anna Pojezdalová
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Zo života v materskej škole……

Keď príde máj, ten lásky čas...

...tak sa nazýva hlavná téma mesiaca všetkých aktivít
v materskej škole.

Čo je láska? Odkiaľ je láska? Dá sa kúpiť? Zasadiť? Môžeme
ju chytiť? – opýtali sme sa detí v materskej škole. A predstavte
si, že deti presne vedia pomenovať a opísať „lásku.“

... láska je, keď sa ocko
s maminkou držia za ruky, keď
sa ľudia stískajú a pusinkujú,
keď sa hladkajú, keď spolu cho-
dia na prechádzky, keď si po-
máhajú, keď sa nehádajú, keď
majú bábätko...

Bolo však potrebné deťom
vysvetliť, že láska má veľa
podôb. Na to boli zamerané aj
témy jednotlivých týždňov.
V prvom týždni sme sa venova-
li láske k vlasti, rodnej dedine
a k ľudovým tradíciám. Za spe-
vu ľudových piesní sme si vy-
zdobili a postavili „májku“ pri
našej škôlke a s ľudovým
pásmom sme vystúpili pri sta-
vaní „májky“ v ústredí obce.
Deti reprezentovali našu škôl-
ku aj na prehliadke ľudových
piesní pod názvom „Štrngalky“
v Oravskom Veselom. Neza-
budli sme ani na piesne v goral-
skom nárečí a zaspievali sme si ich so všetkými deťmi jedného
daždivého dňa v slniečkovej triede. Nakoľko sa približoval Deň
matiek, téma druhého týždňa bola zameraná na lásku v rodi-
nách. Vštepovali sme deťom, že najkrajšia a najsilnejšia láska na
svete je láska matky k dieťaťu a dozvedeli sme sa, prečo ony
ľúbia svoju maminu a ocka. Ako poďakovanie za ich lásku deti

pozvali rodičov na oslavu do materskej školy, kde im odovzdali
pripravené darčeky a potešili ich básničkami, pesničkami
a tancom. Jeden deň zavítalo do materskej školy aj bábkové
divadlo z Prešova a prostredníctvom veľkých bábok Peťa
a Zuzky sa deti dozvedeli, ako sa cítia rodičia, keď ich deti
neposlúchajú. Pri príležitosti Dňa matiek a otcov sme s deťmi
navštívili aj Domov dôchodcov, kde deti so starými rodičmi
strávili príjemnú polhodinku a odovzdali im vlastnoručne vyro-
bené srdiečka. Láska k prírode a k zvieratkám bola témou
posledných dvoch májových týždňov. Deti si uvedomili dôleži-
tosť prírody a zvieratiek pre život človeka. Aj keď nám neprialo
počasie a nemohli sme realizovať aktivity vonku, aspoň prostred-
níctvom rozprávok, obrázkového materiálu, rôznych počítačo-
vých prezentácií sme deťom priblížili život v prírode a aj to, ako
sa zvieratká dokážu postarať o svoje mláďatká.

V posledný májový deň sme v našej materskej škole oslavo-
vali Deň detí, nakoľko v tomto roku pripadol na sobotu. Hneď
ráno si deti nafúkali balóny a tešili sa z darčekov, ktoré im
v triedach odovzdali pani učiteľky. Deň pokračoval váľaním
„májky“ a diskotékou s „tromi prasiatkami“ v jedálni materskej
školy.

Chceli by sme sa poďakovať firme CRT, ktorá zakúpila deťom
v materskej škole k ich sviatku detskú trampolínu. Ďakujeme
tiež všetkým sponzorom, ktorí nezabudli na sviatok detí a prispeli
malými darčekmi a sladkosťami. V súčasnosti sa pripravujeme

na rozlúčkovú slávnosť našich predškolákov a ak sa umúdri
počasie, radi by sme navštívili diviačiu oboru a zorganizovali
športovú olympiádu. Tešíme sa už na prázdniny a konečne letný
čas.

Kolektív materskej školy
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Výtlky na ceste po skončení zimnej
údržby trápia nie len nás, ale takmer celé
Slovensko. V Oravskej Lesnej sa diery
začali množiť so začatím používania solí.
Tzv. látanie týchto dier spôsobených vo-
dou a mrazom sa však nedá robiť doneko-
nečna. Preto Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK), ktorý spravuje túto cestu II. trie-
dy, vypracoval projekt na nový asfaltový
koberec od Zákamenného do Oravskej
Lesnej. Tento projekt bol schválený už
pred dvomi rokmi. Podľa informácií Sprá-
vy ciest (SC) v DK, bolo v marci 2013 na
tento projekt vydané stavebné povolenie.
V súčasnosti sa ešte čaká na schválenie

V Lesnianských novinách sme uverej-
ňovali už niekoľko príspevkov súvisia-
cich s nakladaním s odpadmi. Spomínali
sme, čo by malo a čo by nemalo ísť do
smetných košov. Ktoré komodity by sme
mali separovať a tiež, že by sme nemali
vytvárať čierne skládky vo voľnej prírode.

Dnes by sme však chceli poukázať ešte
na jednu vec a tou sú kontajnery. O obsa-
hu naplnených kontajnerov by mohli roz-
právať pracovníci prepravných spoločností
ako aj pracovníci samotných skládok od-
padu. Kontajnery sú určené najmä na od-
pad väčších rozmerov, ktoré možno ne-
zmestíme do smetného koša. Ale aj tu
platia už spomínané zásady. Určite tam
nepatrí separovateľný odpad ako papier,
kov, čisté plasty či sklo. Tieto komodity
vieme buď predať v zberných surovinách
alebo odovzdať na určených miestach
v obci. Čo by tiež nemalo ísť do kontajne-
rov a často býva ich obsahom, je organic-
ký odpad ako tráva, hlina a lístie. Takýto
druh odpadu sa dá vždy dobre skompos-
tovať niekde v záhradke. Podobne je tomu
aj so stavebným odpadom, ani ten by ne-
mal končiť v kontajneroch na odpad.
O tom, ako naložiť so stavebným sa mô-
žete individuálne informovať na Obec-
nom alebo Stavebnom úrade. Tiež musí-
me spomenúť elektrické zariadenia ako
sú práčky, chladničky, televízory a pod.,
lebo často zbytočne zaberajú miesto
v kontajnery. Táto technika sa raz resp.
dvakrát do roka zbiera v obci z miest na to
určených po vyhlásení v rozhlase. V prí-
pade, že by niekomu takýto odvoz tejto

Opäť k odpadu...

techniky nestačil, môže sa obrátiť na pre-
dajňu MKM Elektro v penzióne Severka,
kde vám so zneškodnením nepotrebnej
elektrotechniky pomôžu.

Ako posledné spomenieme polystyrén.
Určite veľa z nás si nebude istých, ako
s týmto druhom odpadu správne naložiť.
Aj táto komodita, pokiaľ sa jedná o čistý
polystyrén(neznečistený omietkami, far-
bami či inými nečistotami), sa dá tiež
recyklovať. S likvidáciou akéhokoľvek
čistého vytriedeného polystyrénu (odpad-
mi pri zatepľovaní domu alebo rôznymi
polystyrénovými obalmi) vám bude ná-
pomocný Ing. Milan Rypák zo Zákamen-
ného (tel : 0905718794).  Pozor: tzv. Sty-
rodur pán Rypák neprijíma.

Prečo to všetko spomíname? Pretože
odpadu produkujeme čoraz viac a mali by
sme sa ho preto aj čoraz viac snažiť recyk-
lovať, aby sme si celkom neznečistili našu
planétu. O tom, že sa problematika množ-
stva odpadov týka aj nás, sme sa nedávno
mohli presvedčiť, keď obidve skládky na
Orave (Zubrohlava, Široká) rozhodli
o tom, že pre množstvo odpadu pozasta-
vili prijímanie práve týchto kontajnerov.

Skúsme sa nad tým trošku zamyslieť,
nielen teraz pri čítaní týchto riadkov, ale
skôr pri každom vyhodení odpadkov. Po-
ložme si v duchu len stručnú otázku: „Či
som teraz vyhodil to alebo to s najlepším
vedomím.“ Ak si čo najčastejšie na ňu
kladne odpovieme, môžeme sa tešiť z toho,
že sme aspoň trošku pomohli našej plané-
te znášať naše záťaže.

Jozef Rošťák

finančných prostriedkov z fondov EÚ,
z tzv. Regionálneho operačného systému.
Do konca júna 2013 by malo byť známe,
či tieto peniaze na nový asfaltový kobe-
rec budú uvoľnené. Súčasne už teraz na
toto dielo prebieha aj výberové konanie.
V prípade uvoľnenia potrebných financií
z fondov EÚ, ako nás informovali na SC,
by sme sa novej cesty mohli dočkať
v priebehu mesiacov júl až september.
V opačnom prípade by na opravu cesty
museli peniaze vyčleniť poslanci ŽSK
z vlastného rozpočtu, čo by nebolo až
také jednoduché.

Jozef Rošťák

Krátko k výtlkom alebo
ako dlho ešte obchádzka cez Brišovku...

Zájdi si do lesa

Noha na plyne a poďme. Rýchlejšie?
Nože zastav a vystúp.

Zájdi si do lesa!

Tvoj kalendár je plný termínov,
naháňaš sa od jedného stretnutia

k druhému?
Zájdi si do lesa!

Si unavený životom a zničený,
gniavi ťa tisíc vecí,

ktoré nie sú nevyhnutné?
Zájdi si do lesa!

Je jar. Stromy na teba čakajú.
Nádherné stromy, ktoré mlčky

žijú z ticha a miazgy,
čo stúpa až po končeky
najvyšších konárikov.

Vtáčiky spievajú len pre teba.
Kde si? Poď si ich vypočuť.

Nájdeš tu pokoj, nevýslovný mier.

Nenaháňaj sa! Aj slimák stihol
Noemovu archu.

Chceš žiť intenzívne? Intenzívny život
nie je uponáhľaný život, každodenné
štvanie, ustavične pod tlakom, stále
stovky súrnych vecí. Chceš všetko

vedieť, všetko zažiť, pri všetkom byť -
aby si utŕžil žalúdočné vredy alebo

infarkt?
Zájdi si do lesa!

Ľahni si pod strom, strč si do úst steblo
trávy a vychutnaj slastné ničnerobenie.

Vtedy ti zídu na um tie najlepšie
myšlienky a najkrajšie sny. Vtedy

zmiznú problémy, ktoré ukrývaš za
svojimi stenami.
Zájdi si do lesa!

Prečistí sa ti hlava, upokojí duša
a srdca. Azda mi povieš: Kiež by som
len mohol! A ja ti odpoviem: Veď si už

na ceste!

Je toľko stromov, toľko vtákov
a kvetov, toľko zázrakov vôkol nás,

čo čakajú len na to,
aby mohli človeka vyliečiť

z jeho smútku.

Anna Pojezdalová

 (z knihy Nezabúdaj na radosť - Phil Bosmans)



strana: 7

Hoci dlho očakávané jarné slnko vyhnalo z ľadovej plochy
hokejových fanúšikov, predsa len sa ešte na chvíľu vráťme
k tomuto zimnému športu. V poslednom čísle sme informovali
o postupe do Play Off, kde sa náš tím spolu s Dolným Kubínom,
Pucovom a Oravskou Porubou ocitol medzi štvoricou najlep-
ších tímov Oravskej hokejovej ligy. Kým sa v štvrťfinálových
zápasoch Play Off družstvo Dolného Kubína stretlo v súboji
s Oravskou Porubou, my sme o postup bojovali s Pucovom, kde
sme mu v oboch zápasoch podľahli. Vinou týchto dvoch prehier
sme sa ocitli v boji o konečné tretie miesto s Oravskou Porubou,
ktorá s naším tímom prehrala oba zápasy, z toho druhý kontu-
mačne. A tak našim hokejistom po sezóne 2012/2013 patrí
spomedzi jedenástich tímov zaslúžené tretie miesto.

Ani pingpongisti sa za sezónu 2012/2013 nemusia hanbiť.
Snáď najväčším úspechom je postup A-tímu do tretej ligy, kde
ich na jeseň čakajú súperi ako Ružomberok „D“, Čadca „C“ či
Žilina „B“ a „C“. B-družstvo obhájilo v piatej lige siedme
miesto a malým úspechom je tiež nevypadnutie C-družstva zo
šiestej ligy, ktoré napriek celosezónnym neúspechom nedovoli-
lo v barážovom zápase druhému celku siedmej ligy ? Hruštínu
„B“ vystriedať ich miesto. Nezanedbateľným je tiež postup
D-tímu do siedmej ligy, keďže vo svojej kategórii nenašli súpe-
ra, ktorý by ich bol vážnejšie ohrozil.

Najväčšie vrásky na tvárach nám v tieto dni robia výsledky
futbalistov, ktorým sa v tejto časti sezóny veľmi nedarí. Pred

Biela snehová perina už dáv-
no zmizla z polí. O zime už
nechceme ani počuť, dosť sme
si jej užili. Každý z nás sa iste
teší na leto. No ja sa predsa len
vrátim o pár mesiacov dozadu,
keď na našich štadiónoch vlá-
dla hokejová atmosféra. Naj-
mladší lesňanskí hokejisti
Grizlíci opäť nesklamali a svo-
jou športovou húževnatosťou
vybojovali krásne 1. miesto
v rámci Oravy. Sme na nich
hrdí a prajeme im zo srdca veľa
ďalších športových úspechov.

Poďakovanie tiež patrí tré-
nerom, a to Róbertovi Brňáko-
vi, Lukášovi Brňákovi, Jarosla-
vovi Brňákovi a Jánovi Pod-
stavkovi ako aj dopravcom Jor-
danovi Hablákovi, Jozefovi Ti-
soňovi a Jozefovi Pojezdalovi
a všetkým obetavým ľuďom,
ktorí nezištne pomáhajú pri týchto športových podujatiach.

Taktiež si ceníme bojovnosť našej hokejovej ligy dospelých,
ktorý skončili na úspešnom 3. mieste. Tá úžasná atmosféra,

Zo športu
posledným zápasom jarnej sezóny boli na predposlednom mies-
te a museli bojovať o cenné body, ktoré by im zaistili zotrvanie
v druhej triede. O niečo lepšie je na tom družstvo dorastencov,
ktorým pred posledným zápasom sezóny patrí v prvej triede
ôsme miesto a táto pozícia by sa už vážnejšie meniť nemala.
Rovnako starší ani mladší žiaci sa o svoje miesto v tretej lige báť
nemusia. Touto cestou by sme však chceli vyzvať a povzbudiť
hlavne rodičov našich najmladších športových nádejí, ktorým
ďalšie futbalové účinkovanie v súťaži nie je ľahostajné a mali by
vzťah a najmä chuť pomáhať pri tréningoch a zápasoch, nakoľko
ďalšia existencia týchto tímov je po odchode trénera hlavne pre
nezáujem i zo strany rodičov ohrozená.

Hoci jarná časť futbalovej sezóny sa blíži ku koncu, šport
v našej obci nebude chýbať ani v letných mesiacoch. Naďalej sa
každú sobotu podvečer budú na zimnom štadióne odohrávať
miniligové futbalové zápasy, v ktorých 5 družstiev bojuje
o prvenstvo. V športovej atmosfére sa tiež ponesie i posledná
júnová nedeľa. Pre všetkých milovníkov športu a dobrej nálady
pripravuje Telovýchovná Jednota deň v znamení futbalu, volej-
balu, pivka, guľášu a starých priateľstiev. 30. júna naša obec
privíta družobné tímy z Česka a Poľska, ktoré tradične odohrajú
vzájomné futbalové zápasy. Taktiež sa uskutoční Volejbalový
turnaj lesnianskych rodín, v ktorom budú proti sebe bojovať
členovia tímov s rovnakým priezviskom či inými príbuzenský-
mi väzbami a s minimálne jednou ženou v tíme. Svoj tím môžete
nahlásiť Dušanovi Kvakovi na číslo 0905 358 366 alebo mailom
na kvakovci1153@gmail.com najlepšie do 20. júna. Štartovné
za tím je 20 €. Využite tento netradičný športový sviatok a príďte
si so svojou rodinou zašportovať aj vy.

Veronika Kvaková

Mladí hokejisti Grizlíci vybojovali 1. miesto

ktorú sme prežívali na našom zimnom štadióne v Oravskej
Lesnej počas vašich zápasov sa nedá zabudnúť. Boli ste skvelí.

Anna Pojezdalová



strana: 8

Lesnianske noviny: č. 2/2013  Vydal: OZ Beskyd (Oravská Lesná 303, IČO: 37806068) v spolupráci s Obecným úradom Šéfredaktor: Mária Brišová 
Redakčná rada: Mgr. Daniel Mazúch, Jozef Rošťák, Darina Chudobová, Anna Pojezdalová, Veronika Kvaková E-mail: lesnianskenoviny@gmail.com
FACEBOOK Lesnianske noviny Kontakt: 0908-02 42 18, 0905-34 45 77  registrované pod č. EČ 3599/09 ISSN 1338-9904 Grafická úprava, sadzba a
tlač: ŠTÚDIO F, Ing. František TEŤÁK, Námestovo

Spomienka Z obecnej matriky
Naša matrika zaevidovala k 1.1.2013 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...

Marec: Tomáš Murín, Michal Strýček,
Anton Rabčan, Sofia Brišová

Apríl: Miriam Gluštíková, Šimon
Kojda

Máj: Bruno Fedor, Nikola Beňušo-
vá, Erika Bystričanová
Beáta Kolenčíková, Nina Jašicová

Od nás odišli...

Marec: Štefan Svinčák 36 r.
Agneša Brňáková 81 r.
Mária Nogová 85 r.

Apríl: Jozef Kubík 76 r.
Štefan Mateáš 81 r.

Máj: Vendelín Brisuda 67 r.
Dominik Murín 57 r.

Jubileum oslávili...

Marec – Máj 2013
90 rokov – Magdaléna Opartyová
85 rokov – Johana Habľáková
80 rokov – Hermína Pojezdalová, Ján Podstavek, Emil Mu-

rín, Margita Bachňáková
75 rokov – Anton Holubčík, Jozef Krivulčík, Milan Holub-

čík, Petronela Brňáková, Karolína Holubčíková
70 rokov – Anna Kolenčíková, Kamil Laban, Margita Kojdo-

vá, Anton Noga

Agneša Lašáková, matrikárka

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Dňa 7. 5. 2013 uplynulo 20 rokov
od smrti našej milovanej maminky

Kristínky Murínovej, rod. Podstavkovej
(narodenej v Oravskej Lesnej, časť Bučina)

a 14. 5. 2013 uplynulo 14 rokov
od smrti nášho drahého otecka

Justína Murína
(narodeného v Oravskej Lesnej, časť Lehotská Gura).

So smútkom v duši a láskou v srdci
spomínajú dcéry s rodinami.

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

 Čo s voľným časom?

Oravské múzeum vás pozýva 22. júna na Svätojánsku
vatru. Príďte zažiť nezabudnuteľnú atmosféru najdlhšej noci
v roku na Oravskej lesnej železnici.

Taktiež Oravský hrad počas celého leta ponúka vo svojich
priestoroch návštevníkom rôzne vystúpenia a tematicky za-
merané prehliadky.

V nedeľu 30. júna o 16.00 hodine sa v Kultúrnom dome
uskutoční Bál pre princov a princezné. Podmienkou účasti
je prísť oblečený ako princezná alebo rytier. Vstupné je 2 €.
Lístky si môžete vopred zakúpiť v predajni potravín na Bri-
šovke alebo v detskom centre Sedmokráska(utorok, štvrtok).

V sobotu 29. júna TJ Or. Lesná organizuje Oldies party
v priestoroch štadiónu „Gryzzli aréna“. Pozvané sú všetky
vekové kategórie, ktorých zaujíma hudba 70., 80. a 90. rokov
a chceli by sa prísť ukázať aj v retro-oblečení práve z týchto
rokov. Za najkrajší oldies kostým môžete byť odmenení.
Vstup 2 €. Výťažok z tejto akcie bude použitý na splátku
úveru TJ.

Turistický oddiel Parač Vás pozýva prvú júlovú nedeľu
t.j. 7. 7. na cyklotúru „Letný horizont“. Štartovať sa bude
o 9.30 hod pred Obecným úradom. Predpokladaná dĺžka trate
je cca 35 km. Počas cykloturistiky ako aj po ukončení bude
zabezpečené občerstvenie. Deti musia mať doprovod staršej
osoby. Všetci ste srdečne vítaní!

 Kupón na zľavu 10 %

Tepovanie áut a sedacích súprav
 0907 028 179 (aktuálne od augusta)


