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číslo: 3/2011 ročník: III.

Svätou omšou a následne sprievodom s konskými záprahmi sa
v nedeľu 12.júna začal už III.ročník detského festivalu „Folklór bez
hraníc“. Za pekného počasia a dobrej atmosféry vystúpilo jedenásť
detských súborov, mimo iné aj deti zo susedného Poľska či Českej
republiky.

Hlavný organizátor podujatia p. Viktor Chudoba v spolupráci
s obecným úradom, základnou školou, lesmi SR, hasičmi či inými
organizáciami, ktorí túto akciu podporili, sa zaslúžil o zorganizova-
nie viac ako 295 účinkujúcich. Starostí za tým bolo iste oveľa viac
ako len samotné vystúpenie. Niektoré súbory prišli už o deň skôr

Po svetovom dni starých rodičov, medzinárodnom dni matiek
a dňa detí, by sme nemali zabudnúť na našich drahých otcov. Práve
im patrí tretia nedeľa mesiaca jún.

Kam až siahajú korene tohto novodobého sviatku? Samotná
myšlienka sa zrodila v mysli Sonory Louise Smart Doddovej,
ktorá si uvedomovala dôležitosť otca v jej živote a svoju úctu
k nemu chcela verejne vyjadriť. William Smart bol veteránom
občianskej vojny a zároveň jej hrdinom, pretože po smrti svojej
manželky sa sám staral o šesť detí. Keďže Sonora vyrastala bez
matky, jej prosbou bolo, aby aj otcovia mali podobný sviatok ako
mamy po celom svete. Nie vždy si to uvedomujeme, ale otec má
tiež významnú pozíciu vo výchove a tvarovaní charakteru detí.
Nikto z nás nestratí spomienku na chvíle, keď nás otec učil bicyk-
lovať, šoférovať, keď nám nosil sladkosti vždy po návrate domov,
keď nás karhal a tiež usmerňoval v ťažších životných situáciách.
Neraz zabúdame na otcov, na ich každodennú prácu, ktorou nám
zabezpečovali a zabezpečujú lepší a kvalitnejší život.

Preto si dňa 19.6. spomeňme na našim otcov, vyjadrime im
lásku a úctu za všetko, čo pre nás robia a obetujú. Skúsme im
aspoň malinkým gestom vyjadriť, čo pre nás znamená ich úsmev,
dobré slovo, či rada a nezabudnime im malým slovíčkom vyjadriť
veľké ,,Ďakujem“.

Monika Vrábľová

,,Ďakujem“ pre otca

Detský festival pokračuje vo svojej tradícii

a bolo im treba za-
bezpečiť program
a náročná bola aj prí-
prava pódia, kulís či
okolia. Iste všetci di-
váci odchádzali z fes-
tivalu očarení krásny-
mi výstupmi detí ako
aj prehliadkou už
možno „starých“ za-
budnutých remesiel.
Pevne veríme, že aj

vystupujúce detičky mali dobrý pocit
z pozorného hľadiska a zavítajú k nám
opäť o rok. Organizátori podujatia by
touto cestou chceli poďakovať všetkým, ktorí či už finančne alebo
inou formou pomohli pri tejto akcii.                                               jr

Modlitba za otcove ruky
Otcove ruky na večernom stole.

Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč

– kúpiť chlieb za mozole.
Iba čo doje zvyšky večere.

Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom

A moja dlaň sa v jeho stratí,
akoby jej tam ani nebolo.

Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
A bude sa mi, Bože, sladko spať.

Akoby som spal na nebeskej lúke.
A ničoho sa nebudem už báť.

 (Milan Rúfus)
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Prvú etapu pôvodného projektu tvorila
jednoposchodová školská budova s troma
podlažiami. Školu postavali Pozemné stav-
by v Žiline.

Podmienky vzdelávania v Oravskej Les-
nej boli neúnosné, a preto bola nová školská

budova daná do prevádzky predčasne už
v školskom roku 1960/61, hoci plné užíva-
nie budovy bolo povolené rozhodnutím ONV,
odborom výstavby Námestovo až 1. 3. 1962.

Prvý riaditeľ novootvorenej školy, Pavol
Demko, musel vyvíjať tlaky na stavbárov,
aby ukončili nevyhnutnú súčasť školy, a to
septik, aby sa mohla škola užívať. Požiadal
dokonca o pomoc satirický týždenník Ro-
háč. Toto treba ohodnotiť ako odvážny, či
zúfalý výkrik bezmocnosti v období vzrasta-
júceho socializmu. Budova bola oproti trom
nevyhovujúcim chátrajúcim dolinným ško-
lám určitým komfortom. Nachádzalo sa
v nej 14 tried, zborovňa, riaditeľňa, šatne,
splachovacie záchody a ústredné kúrenie,
ktoré sa dodnes vykuruje pevným palivom.

Ako nevhodná sa ukázala škridľová strecha,
to si vyžiadalo prvú nákladnú rekonštrukciu.
Nepriaznivé poveternostné podmienky ju na-
toľko poškodili, že už na jeseň 1967 sa zača-
lo s jej výmenou za plechovú. Žiakom stále
slúžili i priestory bývalej cirkevnej školy,
kde sa nachádzala školská jedáleň s kuchy-
ňou a školské dielne (tie sa v tejto budove
využívali ešte i v šk. roku 1977/78). Školská
jedáleň tu bola zrušená z dôvodov zlých hy-
gienických podmienok v šk. roku 1974/75.

Žiaci z osady Lehotská a Kubínska ab-
solvovali ročníky 1. – 5. v základnej škole,
ktorá bola v ich osade. Na druhý stupeň
prichádzali do ústredia obce.

Definitívne začali všetci žiaci Oravskej
Lesnej chodiť do jednej školy až v školskom
roku 1977/78. Treba však povedať, že žia-
kov bolo veľa, budova svojimi priestormi

Z histórie ZŠ.... pokračovanie - časť 2.

nepostačovala, a preto sa triedy I. stupňa
museli vyučovať poobede. Prvýkrát sa poo-
bedné vyučovanie odstránilo v šk. roku 1978/
79 využitím priestorov bývalej školy na Le-
hotskej, kde sa začali vyučovať tri triedy. No
bolo to možné iba do 1. decembra, pretože
autobus, ktorý zvážal deti z Jasenovskej sa
kvôli úzkej ceste nemohol v zimnom období
vytočiť. Tento, zdanlivo banálny problém,
nenašiel riešenie a vyučovanie sa opäť pre-
sunulo do budovy v ústredí na poobedie.
Chýbala aj telocvičňa. V zimnom období
a v nepriaznivom počasí sa telesná výchova
vyučovala na chodbách so šírkou 3,60 m.

Toto nielenže nedovoľovalo naplno a kva-
litne vyučovať tento predmet, ale nepriazni-
vo to ovplyvňovalo aj celý vyučovací pro-
ces. Riešenie, aj keď nie plne vyhovujúce, sa
našlo až v roku 2003.

Budova bývalej cirkevnej školy čím ďa-
lej tým viac chátrala, bolo potrebné hľadať
priestory pre školské dielne. Prebudovaním
polovice školských šatní na drevodielňu
a kovodielňu sa síce priestor na školské diel-
ne našiel. Dá sa povedať, že dielne mali
vysoký štandard, no na úkor školských šatní.
A s týmto zápasíme dodnes. No v tom čase
to bolo jediné vyhovujúce riešenie.

Dlhodobým problémom bola nepostaču-
júca kapacita školskej jedálne. Počet strav-
níkov stúpal. Presťahovaním školskej stra-
vovne do hlavnej školskej budovy sa síce
zlepšili hygienické podmienky školského

Budova školy 1960/61

Šk. r. 1982/83 nové školské dielne

Milí spoluobčania!
Prebiehajúce sčítanie obyvateľov, do-

mov a bytov bolo pre mestá a obce veľmi
dôležité. Ak obec detailne pozná vekovú
skladbu obyvateľov, dokáže tomu prispô-
sobiť sociálne služby alebo školský sys-
tém. Vo všeobecnosti platí, že každý ta-
kýto údaj je veľmi silným argumentom
pre formulovanie verejných rozhodnutí
obce. Podľa terajšieho sčítania obyvate-
ľov je v našej obci predbežne prihláse-
ných k trvalému pobytu 3 295 občanov.

Mesiac máj sa niesol v duchu „čistej
obce“. Vyčistili sme nielen nelegálne
skládky odpadu, ale pribudli aj ďalšie
kontajnery na papier s sklo. Tie sa na-
chádzajú pri areáli ZŠ a pri obchode
Jednota. Mesiac máj plynul ako voda,
a to znamená, že aj Máj, ktorý sa v našej
obci postavil pre všetky dievčatá, za po-
moci hasičov a zvuku heligónky, pocítil
koniec svojej majestátnosti. V centre obce
sa týčil celý mesiac a 31. mája prišiel
deň, keď bol zvalený.

Pri príležitosti Dňa hasičov sme spo-
ločne s hasičmi našej obce položili ve-
niec k pamätníku padlým v našej obci.
Začiatkom mája sme si uctili všetky naše
mamičky, babičky a pripravili sme pre
nich nielen pohostenie, ale aj pekný kul-

túrny program, o ktorý sa posta-
rala skupina Drišľak.

Spoločne sme pripravili ďalší
ročník Lesňanskej heligónky, kto-
rý sa niesol v medzinárodnom du-
chu, kde vystúpili aj zahraniční
interpreti.

Na pôde obecného úradu sme
privítali rodičov s detičkami, kto-
ré sa narodili v mesiaci marec,
apríl, rodičia ich zapísali do pa-
mätnej knihy obce, odovzdali sme im fi-
nančné darčeky na podporu prvých doty-
kov so životom a samozrejme pre deti aj
detská kniha na pamiatku.

Popri všetkých bežných povinnostiach
sme nezabudli ani na našu najmladšiu
generáciu. Pri príležitosti Dňa detí sme
každému žiakovi, či už v ZŠ alebo MŠ
darovali sladkú zmrzlinu.

Významnou udalosťou pre našu obec
bolo aj slávnostné uvedenie do prevádzky
parného rušňa Gontkulák na Oravsko-
lesnej železničke na Tanečníku. Celú ak-
ciu si prišlo pozrieť okolo 4 tísíc návštev-
níkov.

Druhú júnovú nedeľu sme privítali
účastníkov a návštevníkov už 3. ročníka
Medzinárodného detského folklórneho fes-
tivalu folklór bez hraníc. Tento detský fes-

tival otvoril v našej obci brány leta.
V posledných dňoch sme sa zapojili do
európskeho programu potravinovej po-
moci – možnosť získať pre našich obča-
nov – nepracujúcich dôchodcov, s príj-
mov nižším ako 305 eur a občanov, na-
chádzajúcich sa v hmotnej núdzi, získať
pre každého po 20 kg múky a 20 kg
cestovín.

Počas aktivít realizovaných v našej
obci som sa presvedčila, že tu máme
ľudí, ktorí chcú pomáhať obci k jej na-
predovaniu a dokázali sme, že aj v sú-
časných ťažkých ekonomických podmien-
kach, krátení dane z príjmu o 2/3 v me-
siaci máj, je možné nielen zabezpečiť
plynulý chod obce, ale aj pripraviť hod-
notné kultúrno-spoločenské aktivity.

Ing. Viera Mazúrová, starostka obce
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stravovania, no pracovné podmienky v bý-
valom školskom byte boli stiesnené. Žiaci
museli na miesto v jedálni čakať, a preto
došlo k ďalším úpravám priestorov. Vybúra-
ním priečok a premiestnením riaditeľne
a zborovne sa získal väčší priestor na škol-
skú jedáleň. Zamestnanosť žien v obci stúpa-
la a stravníkov pribúdalo. Žiaci druhého stup-
ňa sa preto stravovali v zrekonštruovaných
priestoroch reštaurácie Lesňanka. To viedlo
k vyššej snahe dobudovať ďalšiu etapu prí-
stavby školy. V pomerne krátkom čase
v akcii Z obec vybudovala prístavbu školy.
Tu sa okrem školskej jedálne a kuchyne na
prízemí nachádzali na 1. poschodí dve trie-
dy, školská družina, kabinety, knižnica
a priestory pre odborné učebne. Budova,
ktorá bola otvorená v školskom roku 1989/
90, poskytla priestory pre takmer 300 strav-
níkov a tri triedy školskej družiny. Dovtedy
deti prihlásené na poobedný pobyt v škol-
skej družine od roku 1982/83, trávili čas
v bežnej triede.

Triedy v novej školskej budove navšte-
vovali prváci a tomu bolo prispôsobené, na
tú dobu netradičné, farebné zariadenie.

Otvorenie prístavby možno hodnotiť ako
najlepší krok k skvalitneniu podmienok vzde-
lávania žiakov v obci. Do roku 1989 sa sna-

hy riaditeľov o modernizáciu priestorov bu-
dovy nie vždy stretali s pochopením. Väčši-
nou šlo len o maľovanie vnútorných priesto-
rov, natieranie okien a strechy budovy, pre-
stavbu komína. S prístavbou druhej a tretej
etapy budovy školy sa definitívne prestalo
uvažovať v šk. roku 1974/75, kedy boli za-
murované obidva východy, na ktoré pôvod-
ne mala nadviazať telocvičňa a školská jedá-
leň. Vyučujúci sa snažili vybudovať odborné
učebne, fyzikálno-chemickú, zemepisnú,
výtvarnú, no tieto slúžili zároveň i ako kme-
ňové triedy.

Ďalšou časťou histórie ZŠ budeme pokra-
čovať v budúcom vydaní Lesnianskych no-
vín.

Tým, že začneme dôslednejšie a zodpo-
vednejšie separovať – teda triediť nami vy-
produkovaný odpad, odbremeníme nielen
našu matku Zem od záťaže toho množstva
ukladaného odpadu na skládkach, ale aj
v budúcnosti naše financie za odvoz našich
smetných košov. A práve na to by sme chceli
opäť upozorniť. Skládky, ktoré začínajú byť
už zaplnené, vyberajú poplatok za spracova-
nie a uskladnenie odpadu - za každú jednu
tonu. Separovaním odpadu takto každý je-
den z nás môže čo i len po kile zmenšiť záťaž
na prírodu a nepriamo rozhodovať o poplat-
ku za smetný kôš.

Čo by vlastne nemalo ísť do smetného
koša ?:
� určite nie plasty! (zbierajú sa podľa ka-
lendára, resp. vyhlásenia v MR)
- sem patria nie len plastové fľaše z vody,
jogurtov, ale aj rôzne iné veci z plastu ako aj
tzv.TETRAPACKY krabičky z mlieka, džú-
sov a pod.
� žiadne sklo!(v obci máme niekoľko kon-
tajnérov na SKLO)
- sem patria rôzne fľaše- z nápojov, zavára-
nín, ako aj všetko iné sklo
� ani kov!
- rôzne plechovky z nápojov, farieb, uzávery
nápojov, zaváranín ale aj iné kovy vám odo-
berú a zaplatia zberné suroviny - (najbližšie
v Lokci).
� taktiež nie tráva alebo hlina
- stáva sa aj to, že ľudia, aby niekedy „zapl-
nili“ svoj smetný kôš, aj takéto niečo vložia
do koša. Iste nájdete vo svojej záhradke
miesto, kde si z tejto možno buriny dokážete
spraviť užitočný kompost.
� a možno aj čo najmenšie množstvo pa-
piera(máme v obci aj kontajnery)
- pri dnešnom možno niekedy „prebytoč-
nom“ množstve aj papierových obalov, do-
kážeme hneď pred vhodením do koša rozlí-
šiť, či daný obal nemôžme použiť napr. pri
rozkurovaní v našej piecke, resp. väčšie
množstvo opäť odvezieme do zberných su-
rovín, kde nám zato dokonca zaplatia.
� žiadne lieky!
- všetky nepoužité či po dátume spotreby
lieky môžete odovzdať späť do lekárne
� a už vôbec nie toxický a chemický od-
pad!
- ako sú napríklad baterky (zbierajú sa
v každom obchode, kde ich predávajú) či
autobatérie (zberné suroviny)

Prajeme všetkým občanom veľa trpezli-
vosti pri triedení a veľa radosti z vykonania
niečoho užitočného nielen pre nás, ale pre
generácie, ktoré tu zostanú ešte dlho po nás.

Ako s odpadom

„Starček“ opäť
v pohybe

V nedeľu 5. júna sa na Oravskú lesnú
železničku vrátila po vyše 40 rokoch parná
lokomotíva. „Gontkulák“ si právom vyslúžil
aj pomenovanie starček. Veď ktorá lokomo-
tíva sa môže pochváliť s vekom 83 rokov?

Slávnostný program sa začal sv. omšou,
po ktorej bol Gontkulák posvätený. Potom
nasledovali bezplatné jazdy lokomotívou.
Počas ďalšieho programu mohli návštevníci,
a tých bolo neúrekom, sledovať rôzne kultúr-
ne vystúpenia. Medzi inými aj speváčku Zu-
zanu Haasovú s kapelou. Dokonca sa ochut-
návali aj tradičné jedlá. Bohatý program bol
pripravený aj pre deti. Mohli súťažiť, zabá-
vať sa, ale aj spoznávať a naučiť sa niečo
o našich lesoch. Jednoducho, všetko bolo
nachystané tak, aby tam návštevníci prežili
krásne nedeľné popoludnie.

Mať takéhoto dôchodcu v dedine je veľká
česť. Tak mu teda prajeme ešte veľa najazde-
ných kilometrov.

Mária Brišová

Stop vandalizmu

Mnohí z vás si mohli všimnúť, že na
náučnom chodníku v našej obci pribudlo pár
postavičiek vystrúhaných z dreva. Radosť
z nových objektov však netrvala dlho, preto-
že už došlo k poškodeniu jednej z drevených

sôch. V tejto sú-
vislosti chcem
poukázať na
fakt, že takéto
ničenie je jed-
ným z preja-
vom vandaliz-
mu. Slovník cu-
dzích slov defi-
nuje vandaliz-
mus ako ne-
zmyselné niče-
nie umeleckých
a iných hodnôt.
Je známe, že
vandali dokážu
zničiť čokoľvek,
a to najmä kvô-
li zábave. Ko-
nanie pustošite-
ľov však svedčí
aj o určitej

úrovni konania.  Ak sa v našej dedine objaví
niečo umelecky cenné, mali by sme si to
chrániť, nie ničiť. Pamiatky tohto druhu si
zaslúžia náš obdiv a uznanie. Napokon, kaž-
dá nová pamätihodnosť prispieva i k zveľa-
deniu obce. Preto neznehodnocujme ume-
lecké pamiatky, ale snažme sa o ich ochranu,
pretože stav umeleckých objektov je zr-
kadlom nášho správania.

Darina Chudobová
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„Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase.......“ tieto
slová pesničky počuť čoraz častejšie z úst malých škôlkárov. Hoci sú
ešte malí a nevedia presne určiť čas, dni a mesiace, určite vedia, že
keď je vonku horúco, svieti slnko a oni nemusia obliekať bundičky,

blíži sa leto a „veľké“ prázdniny. Najradšej by sa hrali celý deň na
piesku, pri potoku a pozorovali „život“ v blízkom lese, ale aprílové
a májové dni priniesli so sebou pekné sviatky a niekoľko zmien
v živote materskej školy. V apríli sme si s deťmi urobili veľký
„upratovací deň, kde sme si poupratovali náš školský dvor za pomo-
ci pani upratovačiek a „veľkáčov“ zo základnej školy. Prvé májové
dni priniesli so sebou krásny sviatok Deň matiek a tak sme do
materskej školy pozvali nielen maminky, ale aj ockov našich škôlká-
rov, aby im mohli spoločne povedať, ako ich majú radi. V jednotli-
vých triedach im deti zablahoželali prostredníctvom básničiek, spe-
vu, tanca a nezabudli ani na malý darček a sladkú pusinku. Dobre
vieme, že aj babičky a dedkovia v Domove dôchodcov sú mamky
a ockovia a preto sme ich tiež boli potešiť pesničkou, básničkou
a darčekom. Deti vystupovali aj v kultúrnom dome pri príležitosti
osláv 50. výročia založenia základnej školy. V druhom májovom
týždni sme v materskej škole privítali tri praktikantky, dve v pred-
školských triedach a jednu v triede motýlikov -strednej vekovej
skupine. Nové p. učiteľky“ praxovali v našej škôlke 3 týždne. Deti

Zo života materskej školy......

boli privítať aj maličkých novorodencov na obecnom úrade. Peknou
akciou v našej škôlke bolo spoločenské posedenie pri ľudovej piesni,
kde deti spievali ľudové pesničky, ktoré sa naučili doma so svojimi
rodičmi. V jeden teplý májový deň sme s deťmi prešli náučný
chodník, na ktorom sme obdivovali sochy vodníka a pána lesov (tak
ho pomenovali deti) a taktiež sme poznávali rastlinky v lese, nav-
štívili sme aj diviačiu oboru. Ani sme sa nenazdali a už tu bol 1. jún
- sviatok všetkých detí. Pretože počasie bolo od rána veľmi neisté,
hry, športové súťaže sme s deťmi uskutočňovali na našom školskom
dvore. Veľkým prekvapením pre deti bola návšteva z firmy CRT
Oravská Lesná, ktorá nezabudla na tento sviatok a priniesla deťom
nové hračky a náčinie do piesku. Radosť detí bola veľká a po
spoločne zvolanom „ďakujem“, hračky rozbalili a išli vyskúšať do
piesku. Guláš, ktorý uvarili tety kuchárky chutil výborne aj preto,
lebo sa jedol vonku a deti ho mohli „zajesť“ ovocnou bublaninou.
V tento deň deti dostali ešte dva darčeky,jedným z nich bolo, že nešli
ako zvyčajne poobede spať, ale sa mohli hrať v triede, alebo na
školskom dvore a druhým darčekom, za ktorý touto cestou ďakujeme
obecnému úradu bola zmrzlina, na ktorej si pochutíme v najbližších
slnečných dňoch. Počas mesiaca jún by sme chceli vybehnúť na
rozkvitnutú lúku za dedinou, taktiež si zasúťažiť s loptou na ihrisku
TJ a rozlúčiť sa s našimi predškolákmi. V týchto dňoch nás potešila
ešte jedna dobrá správa – v rámci celoslovenskej súťažnej prehliadky
výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč bola
ocenená práca Andrejky Srogončíkovej. Gratulujeme!

Kolektív MŠ Or. Lesná

Plavecký výcvik na prvom stupni základnej školy sa orga-
nizuje ako súčasť povinného vyučovania telesnej výchovy.
Žiaci 3. ročníka aj tento školský rok absolvovali plavecký
výcvik vo Wellness centre hotela Tyrapol, kde okrem bazénu
mali k dispozícii aj vírivku. Celý týždeň sa 51 žiakov pod
vedením učiteliek 1. stupňa hravo zoznamovalo s vodným
prostredím . Malí plavci zdokonaľovali techniku plávania
a naberali kondíciu, neplavci sa hravými formami zbavovali
strachu z vody. Cieľom kurzu bolo naučiť deti využívať všetky
získané základné plavecké zručnosti ako je splývanie, dýcha-
nie do vody, potápanie sa, skoky do vody, súvislé plávanie na
krátke vzdialenosti. Plávanie - to je relaxácia, radosť z vody,
posilňovanie svalstva, otužovanie či správne držania tela.
Verím, že si rodičia nájdu čas a navštívia plaváreň cez víken-
dy alebo počas prázdnin a ich deti im ukážu, čo sa vo vodnom
prostredí naučili.                                             Mgr. Eva Demková

Žiaci 3. ročníka sú už plavcami
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„Príď Ježiško do srdiečka.“ Tento krásny spev sa ozýval
v kostole v nedeľu 5. júna 2011. V tento deň 54 detí prijalo
prvýkrát do svojho srdca živého Pána Ježiša v Eucharistii.
V tomto roku mali deti prvý raz rovnaké spoločné oblečenie, ktoré
sa bude používať pri každom prvom svätom prijímaní. Ich čisté
srdcia a krásne spevy i modlitby skrášlili túto vzácnu chvíľu.
Odteraz tieto deti môžu do srdca prijímať Ježiša, ktorý ich bude
posilňovať i požehnávať v ich každodennom živote. On je predsa
ten najvzácnejší hosť, ktorý – keď ho do srdca pozveme – príde
vždy a nikdy nie s prázdnymi rukami. Príde s darmi, o ktoré
prosíme a ktoré najviac potrebujeme. Z toho pramení aj veľká
radosť, ktorú deti odvtedy prežívajú.       Miroslav Baloga, kaplán

Prvé Sväté prijímanie v žiarivo bielom

V sobotu
11. júna sa
folklórny sú-
bor Tanečník
z Oravskej
Lesnej zúčast-
nil na súťaži
tvorivých cho-
r e o g r a f i í
v Liptovskom
M i k u l á š i .
Okrem Taneč-
níka sa pred-
stavili aj iné
folklórne sú-

bory zo Žilinského kraja: FS Váh z Liptovského Mikuláša, FS Kuk
a FS Kysučan z Čadce, FS Rovňan z Veľkého Rovného a FS Turiec
z Martina. Folklórne súbory sa predstavili v kategóriách veľké
a komorné choreografie. Naši folkloristi vystúpili s tancom Goralská
trojka, ktorého tvorcom je Miroslav Rabčan.

Mladí tanečníci si zo súťaže nepriniesli žiadne ocenenie, môžu si
však na svoje konto pripísať ďalšiu skúsenosť a veľa nových zážitkov.

Darina Chudobová

FS TANEČNÍK v Lipt. Mikuláši

Na prvého mája sa spievalo

Nebojte sa, nejde
o žiaden prvomájový
sprievod. V tento deň sa
konala spevácka súťaž
Lesňanský slávik.

Ide o každoročnú ak-
ciu organizovanú eRkár-
mi. Deti zapojené do sú-
ťaže si už vopred vybrali
svoju pieseň. Tú si na-
cvičili a následne s ňou
na súťaži aj vystúpili. Ich
spevácke čísla nielen
hodnotila porota, ale aj
diváci. Tí si za najlepšiu
speváčku zvolili Tánič-
ku Olbertovú.

V Oravskej Lesnej máme naozaj spevácke talenty, ktoré treba
rozvíjať. Možnože raz budeme o súťažiacich z Lesňanského slávika
počuť ako o víťazoch toho celoslovenského Slávika. Ktovie?
V každom prípade im ale držíme palce.                          Mária Brišová

Zastávka „Veteránov“

V sobotu 11.júna sa na Orave
konalo už štvrté stretnutie priazniv-
cov veteránov. Štart bol o 10 hod.
v Námestove a cieľ v Oravskom
Podzámku. Medzi ďalšie dve zá-

stavky popri Zázrivej
patrila aj Oravská
Lesná. Môže to byť
pre nás akási pocta,
že sa títo veteráni za-
stavili priamo u nás.
Pri svojej zastávke
využili čas na pre-
hliadku nášho kosto-
la Sv. Anny v sprie-

vode pána farára Miloslava Marušiaka. V priebehu niekoľkých mi-
nút sme mohli vidieť desiatky Lesňanov obdivujúcich vzácne exem-
pláre. Možno medzi najstaršie motocykle patrila značka Ariel z roku
1928, ktorá si svietila ešte karbidovou lampou.

Jozef Rošťák

Ani na deti sa v mesiaci jún nezabudlo. Akoby sa aj mohlo, keď
mali svoj sviatok. Aby sa oslávil tak, ako sa patrí, pripravili im
program aj eRkári.

V jedno nedeľné popoludnie, presne 29. mája, sa deti mohli
stretnúť s rozprávkovými postavičkami. Pri každej z nich museli
splniť nejakú úlohu, za ktorú dostali podpis. Rozdali sa im papieri-

ky na podpisy
a autogramiáda
sa začala. Kto
splnil úlohy na
všetkých stano-
vištiach, mohol
ísť k princeznej
vymeniť papie-
rik za malú od-
menu.

Deti spolu
s rodičmi mali

možnosť aj vďaka slnečnému počasiu prežiť peknú a vyplnenú
nedeľu.                                                                       Mária Brišová

Všetko najlepšie, milé deti!
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Z obecnej matriky

Naša matrika zaevidovala k 1.4.2011 3280 obyvateľov, ktorí sú
natrvalo prihlásení v našej obci. 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.

Medzi nás prišli...

Apríl:

Marek Laššák, Veronika Mularčíková,
Jakub Vrábeľ, Mária Pacoňová,
Beáta Tereštíková
Máj:

Richard Kurek, Karol Rošťák,
Matúš Vorčák, Tobias Majerníček,
Sára Olbertová, Patrik Chudoba

Od nás odišli...

Anna Cinová (DD) 82r.

Jubileum oslávili...

95 rokov – Brisudová Valentína
90 rokov – Horváthová Elena
85 rokov – Sobolčiaková Angela
80 rokov – Kolenčíková Emília,

Mordačíková Justína
75 rokov – Briš Anton, Habľák

Anton, Podstavek Ján
70 rokov – Kojda Anton, Paľák Juraj

Chudjaková Anna, Dibdiaková Mária

Šťastné manželstvo je vraj najkrajší román. Ešte krajšie je šťastné
manželstvo, ktoré trvá dlhé roky. Príkladom dlhoročného manžel-
stva sú pre nás František a Anna Dendisovci, ktorí sa 1. júna dožili
65. výročia svadby.

Pani Anna si
spomína, že za-
čiatky boli veľ-
mi ťažké. „Vza-
li sme sa po
vojne. Často
nás navštevo-
vala choroba,
peňazí nebolo,
ani obchodov
nebolo toľko,
koľko je teraz.
Čo sme zarobi-
li, to šlo deťom
na oblečenie,

knižky a na lieky. Ťažko sme pracovali, tehly sa doma robili, nebolo
miešačky alebo píly ako teraz.“ „Všetko sme robili sami,“ dodáva
pán František. „Ale vždy akosi bolo, Pán Boh nám pomohol,“
pokračuje pani Anna, „nikdy sme si nepovedali, že sa rozvedieme.“
Život im priniesol pekné i ťažké chvíle, všetko však spolu prekonali.
Mali spolu päť detí, a dnes im robí radosť aj trinásť vnúčat a sedem-
násť pravnúčat.

A aký je ich recept na dlhoročné manželstvo? „Porozumenie,
láska a Božia pomoc.“

Manželia oslávili „kamennú svadbu“ doma, v kruhu svojich
najbližších. Zároveň sa touto cestou pripájame ku gratulácii, a želá-
me oslávencom všetko dobré do ďalších spoločných rokov, hlavne
pevné zdravie, šťastie, veľa lásky a Božieho požehnania.

Krásne životné jubileum
95 rokov

v mesiaci máj oslávila pani
Valentína Brisudová,

ktorá je druhou
najstaršou občiankou našej

obce.
V mene pracovníkov obce

a v mene Lesnianskych novín
prajeme oslávenkyni ešte veľa
veľa zdravia, duchovnej sily

a Božieho požehnania.

Oslávili 65 rokov spoločného života

Oprava: V minulom vydaní LN sme u p. Mordačíkovej uviedli
nesprávny vek pri úmrtí. Pani Mordačíková zomrela vo veku 84
rokov. Týmto sa ospravedlňujeme za vzniknutú tlačovú chybu.
                                                                                            Redakcia LN

Na koho sa obrátiť?
Často sa ako poslanec medzi ľuďmi stretám s otázkou : „Koho my

ako tá a tá časť obce máme prideleného za poslanca?...lebo potrebovali
by sme tam svetlo alebo rozhlas opraviť , či podobne.“ Viem, že
v minulosti to takto fungovalo, že každý poslanec mal pridelený tzv.
okrsok. Neviem, nemôžem posúdiť, či to fungovalo dobre alebo zle.
Teraz by som však touto cestou chcel povedať všetkým občanom, že sa
so svojimi požiadavkami môžu obracať na ktoréhokoľvek poslanca
obecného zastupiteľstva a pevne verím, že každý jeden z nás nikomu
nepovie „nie“. Samozrejme, že v prvom rade pri svojich požiadavkách
môžete priamo oslovovať vedenie obce či pracovníkov obecného úra-
du, ktorí vám iste tiež vždy vyjdú v ústrety. Pre lepšiu informovanosť
alebo pre lepšiu a efektívnejšiu komunikáciu, vám tu poskytneme aj
kontakty na obecný úrad, ako aj na poslancov OZ, ktoré takisto nájdete
webovej stránke obce.
Obecný úrad (sekretariát, matrika, stavebný úrad, kontrolór,

účtovné oddelenie) 043/ 5593 122, 043/ 5593 127
Starostka: Ing. Viera Mazúrová 0917 874 184
Prednosta: Viktor Chudoba 0907 119 957
Poslanci OZ: Pavol Briš 0903 697 533, Vendelín Briš

0905 891 450, Jaroslav Brňák 0907 226 978,
Mgr. Eva Demková 0907 262 079, Peter Dulovec
0905 406 752, Ing. Marianna Kianičková 0918 433 825,
Jozefína Ladňáková 0915 740 217, JUDr. Marek Majdiš
0904 383 353, Stanislav Novosad 0905 529 597,
Anna Opartyová 0903 113 752, Jozef Rošťák 0908 024 218.

Výročia svadby

Deň svadby - Biela svadba alebo zelená svadba
35. výročie - Korálová svadba

  1. výročie - Bavlnená svadba 40. výročie - Rubínová svadba
  2. výročie - Papierová svadba 45. výročie - Zafírová svadba
  3. výročie - Kožená svadba 50. výročie - Zlatá svadba
  4. výročie - Kvetinová svadba 55. výročie - Smaragdová svadba
  5. výročie - Drevená svadba 60. výročie - Diamantová svadba
10. výročie - Cínová svadba 65. výročie - Kamenná svadba
15. výročie - Krištáľová svadba 70. výročie - Platinová svadba
20. výročie - Porcelánová svadba 75. výročie - Korunovačná svadba
25. výročie - Strieborná svadba 80. výročie - Požehnaná svadba
30. výročie - Perlová svadba

 Darina Chudobová

��

��
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Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. oznámenie p. Chudobovej Terézie o vzda-

ní sa funkcie poslankyne OZ a predsed-
kyne komisie sociálnej a bytovej

2. kontrolu plnenia uznesenia z minulého
zasadania OZ

3. informáciu o príprave 50. výročia školy
4. ekonomické ukazovatele Lesnianskej vo-

dárenskej spoločnosti
5. ako dočasné riešenie rozúčtovanie vody

OVS odberateľom vody na Pribišskej
II. časť

6. správu o podaných a pripravovaných pro-
jektoch

7. informáciu o odkanalizovaní obce s tým,
že tento bod bude prejednaný na budú-
com zasadaní OZ

8. informáciu o pripravovaných akciách
v mesiaci máj

9. informáciu, že v účtovníctve LVS nie je
záznam o zakúpení a predaji vodomerov

10.informáciu o poskytnutí príspevku pri or-
ganizovaní Erdútskeho horizontu

B/ konštatuje,
že p. Dulovec Peter, poslanec OZ zložil
zákonom predpísaný sľub

C/ odvoláva
p. Chudobovú Teréziu z predsedkyne ko-
misie sociálnej a bytovej

D/ volí
predsedu komisie sociálnej a bytovej
p. Petra Dulovca poslanca OZ

E/ schvaľuje
1. program rokovania obec. zastupiteľstva
2. územný plán obce tak ako bol predložený

v minulom volebnom období so zapraco-
vanými pripomienkami

3. vyplatenie odmeny pre starostku obce za
I. štvrťok 2011vo výške 20 %

4. vyplatenie odmeny hlavnému kontroló-
rovi za I. štvrťrok2011 vo výške 30 %

5. zriadenia bankomatu VÚB v našej obci
6. vystornovanie pohľadávky v sume 681 €

voči Martinovi Babicovi
7. zrušenie uznesenia č. 19/2009 bod B/6 zo

dňa 7. 5. 2009 vo veci preplácania Les-
nianskych novín

8. preplácanie fa za vydávanie Lesnianskych
novín z rozpočtu obce v sume 200 € za
každé vydanie novín

9. vyradenie nasledovného opotrebovného
DDHIM obce Oravská Lesná:
- inv. č. 694 001 zasadací stôl

696 001 konferenčný stolík
760 001 kancelársky stôl
762 001 kancelársky stôl
768 001 vertikálne žalúzie
769 001 vertikálne žalúzie
770 001 vertikálne žalúzie

10.aby na rokovaniach OVS sa zúčastňovali
poslanci OZ p. Rošťák Jozef a JUDr. Ma-
rek Majdiš

11.špeciálnu komisiu na hľadanie vodných
zdrojov, ktoré by zasobovali obce v zlo-
žení: JUDr. Marek Majdiš, predseda

a členovia: Ing. Pajkoš, p. Rošťák,
Ing. Albín Viater a p. Ladislav Brňák

F/ neschvaľuje
1. zrušenie odpustenia nájmu p. Kojdovi An-

tonovi –Antex
2. žiadosť CRT Or. Lesná o odkúpenie po-

zemku pri závode (parkovisko)
3. poskytnutie pôžičky pre Máriu Dibdia-

kovú, bytom Or. Lesná č. d. 303
G/ žiada
1. starostku obce riešiť verejné osvetlenie

v m. č. obce Brišovka pri Brišovi Miro-
slavovi

 2. starostku obce v spolupráci so staveb-
ným úradom a konateľom LVS pripraviť
podklady pre skolaudovanie vodovodu
Jasenovská

H/ ukladá
1. prednostovi OcÚ do budúceho zasadania

OZ pripraviť výmeru prenajatých priesto-
rov a spoločných priestorov jednotlivých
nájomcov a ich stanovisko k týmto priesto
rom

 2. kontrolórovi obce na budúcom zasadaní
OZ predložiť zoznam platiteľov dane
z ubytovania a jej výšku

3. poslancom OZ zasielať pripomienky
k predloženému štatútu obce a rokova-
ciemu poriadku.

Budúce zasadanie OZ bude 27. 6. 2011
o 16.00 hod.

Uznesenie číslo 10/2011 zo dňa 26. 4. 2011

Správcovia našich lesov neustále zveľaďujú naše prostredie

LES HOVORÍ
Pamätaj, že dávam príjemný chládok

za letných horúčav a v zime rozpaľujem
tvoju pec, aby si v teple mohol čítať knihu

napísanú na papieri z mojich stromov.
Som v doskách každého domu

tvojho stola, aj vo dverách na tvojom byte.
Som rúčka perá, s ktorým píšeš,

rúčka na kladive, sekere, kose a motyke.
Nájdeš ma v loďke, na ktorej sa nosíš po vode.

Živím a ochraňujem lesnú zver.
Hospodárim s vodou a napájam pramene,
aby v lete nevyschli. Som pastvou tvojich

očí a unavenej mysle. Pomôžem Ti
upevňovať a navracať zdravie.

Počuj však moju prosbu:
BUĎ MOJIM OCHRÁNCOM!

NENIČ MA ZBYTOČNE!

Lesníci pri osádzaní postavičiek
(zľava Anton Kondela a Ján Olbert)

Nie len „povinné“ spravovanie lesa a s tým spojené povinnosti vykonávajú lesníci Štátnych
lesov SR. Popri svojej práci, často krát aj vo svojom voľnom čase sa starajú byť nápomocný pri
rôznych podujatiach v obci či pri neustálom skrášľovaní prostredia v ktorom všetci žijeme. Ale
taktiež pri požiadaní neodmietnu sprevádzanie či odborný výklad priamo v prírode. Možno si to
ani sami niekedy neuvedomujeme, koľko práce za tým všetkým stojí. Boli to práve oni, ktorí
požiadali p. Srogončíka o zhotovenie niekoľkých vyrezávaných postáv, aby ďalej zveľadili náučný
chodník. Ocenia to iste všetci návštevníci Oravskej Lesnej, či už sú to rôzne školské výlety,
skupinky turistov, či jednotlivci, ktorí sa na tento chodník často pýtajú. Pamätný kameň s nápisom
zhotovil pán Mojmír Murín. Text na pamätnom kameni je následovný:                                    jr

Zápisnica OZ

Novootvorená predajňa Abtoner – A. Briš  vás pozýva na nákup.

Ponúkame: Aramentové a laser tonery, dopĺňacie sady, za najlepšie ceny
Tlačiarne, kopírky, scanery... nové, repasované, predaj, prenájom.

Dopĺňanie tonerov, kopírovanie, tlačenie, lamínovanie...
Kde: Hviezdoslavova 53, Námestovo (oproti bývalej Fortune),

Otvár. hod: Po-Pi: 9.00-16.00. Možnosť doručenia tovaru zdarma k vám domov.
Viac info: 0915 366 371, www.abtoner.abris.sk

5. ročník Oravského
dogtrekkingu

Oravský dogtrekking vznikol ako nety-
pický outdoorový pretek. Prvotným záme-
rom je podeliť sa s ostatnými o prírodné
krásy, ktoré na svojich potulkách prírodou
stretávam a predstava spoločne stráveného
času všetkých milovníkov prírody a psov
spojená so športovo-kynologickým výkonom
a hlavným cieľom oddýchnuť si a odreagovať
sa od hlavných aktivít a činností. Dá sa po-
vedať, že toto nové športové odvetvie si na-
chádza stále väčšiu odozvu v športovej, ale
aj laickej turistickej verejnosti. Za pravdu
nám dáva hlavne počet prihlásených, kto-
rých z roka na rok neustále stúpa.

Určite to bude aj tým, že zúčastniť sa na
takomto podujatí nekladie na majiteľov psov
žiadne veľké nároky alebo nesplniteľné po-
žiadavky. Stačí naozaj iba chuť vyskúšať si
to. Zúčastniť sa takéhoto podujatia môžu
majitelia akéhokoľvek plemena alebo rasy!
Splniť musia iba základnú podmienku očko-
vania a veku psíka s ktorým sa chcete pocho-
du zúčastniť! Platné očkovanie nesmie byť
mladšie ako 3 týždne a staršie ako 1 rok! Vek
psíka musí byť min. 1 rok! Dogtrekkingu sa
nesmú zúčastniť psy s kupírovanými ušami!
Termín: 23.06. – 26.06. 2011
Pretek je zaradený do seriálu MSR v do-
gtrekkingu, ako aj medzi oficiálne zahra-
ničné akcie!
Miesto: Štart a cieľ v Oravskej Lesnej, pre-
zentácia v priestoroch T.J. Orav. Lesná
Štart: Long – v piatok o 7:30 – 8:00 hod,
Turistická (Mid) v sobotu o 8:00 hod. Ko-
čiarková v sobotu od 9:00 hod.
Vyhlásenie výsledkov: 25.06.2011 v sobotu
o 22:00 hod. (v prípade že všetci účastníci
budú v cieli)                             Peter Vrábeľ
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Príbeh z reálneho života
Z práce sa žena vrátila neskoro, unavená
a podráždená, keď tu zistila, že na ňu pri
dverách čakal jej šesťročný synček.
SYN: „Mama, môžem sa ťa na niečo spýtať?“
MAMA: „Samozrejme, pýtaj sa.“
SYN: „Mami, koľko zarobíš za hodinu?“
MAMA : „To ťa nemusí zaujímať! Prečo sa
ma na to vôbec pýtaš?“, odpovedala žena
nahnevane.
SYN: „Len to chcem vedieť. Povedz mi pro-
sím, koľko zarobíš za hodinu?“
MAMA: „Keď to teda musíš vedieť, tak sú to
4 eurá za hodinu.“
SYN: „Hmm...“, povzdychol si chlapček so
sklonenou hlavou.
SYN: „Mami, mohla by si mi požičať 2 eurá?“
Do matky vošiel hnev. „Ak si sa pýtal len
preto, že si chceš požičať na dajakú zbytočnú
hračku, alebo inú hlúposť, tak odpochoduj
pekne naspäť do svojej izby a choď spať.
A rozmýšľaj o tom, prečo si taký sebecký. Ja
sa v práci nepotím len pre dajakú detskú
ľahkovážnosť.
Chlapček potichu odišiel do svojej izby a za-
tvoril za sebou dvere.
Žena sa posadila a rozmýšľajúc nad chlapco-
vými otázkami sa ešte viac rozhnevala. „Ako
sa môže takto pýtať, len aby dostal dajaké
peniaze?“
Asi po hodine sa žena upokojila a začala pre-
mýšľať: „Možno naozaj tie 2 eurá na niečo
potreboval, veď si málokedy pýtal peniaze.“
Prišla k chlapcovej izbe, otvorila dvere a poti-
chu sa spýtala: „Už spíš synček?“
„Nie mami, ešte nespím“, odpovedal chlapec.
„Premýšľala som, možno som na teba zbytoč-
ne kričala“, povedala žena. „Dnes som mala
dlhý a ťažký deň a na tebe som si vyliala môj
hnev. Tu máš tie 2 eurá, ktoré si chcel.“
Malý chlapec sa posadil a usmial. „Ďakujem
ti mama!“, skríkol natešene.
Potom vložil ruku pod vankúš a vytiahol ešte
niekoľko drobných mincí.
Žena videla, že už dajaké peniaze mal a cítila,
že sa jej opäť zmocňuje hnev.
Chlapček porátal všetky svoje peniaze a po-
tom sa pozrel na mamu.
 „Prečo chceš viac peňazí, keď už dajaké
máš?“, spýtala sa mama.
„Pretože som nemal dosť, ale teraz už mám.“,
odpovedal chlapec
„Mami, teraz mám 4 eurá. Môžem si kúpiť
hodinu tvojho času?...Prosím, príď zajtra skôr.
Mohli by sme sa trošku pohrať a spolu sa
navečerať.“
Žene vyrazilo dych.....objala svojho malého
syna a prosila ho o odpustenie.
Toto je len kratučká pripomienka pre všetkých,
ktorí v živote tvrdo pracujú.
Necháme nám čas pretiecť medzi prstami,
akoby sme ho radšej trávili s tými, na ktorých
nám naozaj záleží, ktorých máme v srdci.
Nezabúdajte váš čas v hodnote 4 eurá tráviť
s niekým, koho máte naozaj radi.
Ak zajtra zomrieme, firma, v ktorej pracujeme
si za nás nájde náhradu behom niekoľkých
hodín. Ale rodina a priatelia, ktorých opustí-
me, budú cítiť stratu po celý zvyšok života.

Jozef Rošťák, zdroj: internet

Talent, ktorý sa doposiaľ skrýval skôr
v „drobnejšom“ sa dostal na denné svetlo vo
väčšej podobe – a to hneď v niekoľkých
exemplároch. Krásu niekoľkých vyrezáva-

ných postáv nad-
životnej veľkosti
môžu obdivovať
všetci tí, ktorí si
spríjemnia deň
vychádzkou po
náučnom lesnom
chodníku. Zhoto-
viteľom týchto
drevených plastík
je pán Milan Sro-
gončík z ústredia
obce. Vyrezáva-
niu sa venuje už
takmer desať ro-

kov. Ako samouk začal vyrezávať tzv.črpáky,
ktoré zavítali do niekoľkých desiatok sala-
šov či domácností. Pán Srogončík sa skôr
považuje za amatéra, avšak pri pohľade na
jeho prácu je vidieť veľký talent. Na vyrezá-
vanie používa lipové drevo, ale aj topoľ. Na
podstavu črpákov používa javor či jaseň,
ktorý musí opracovať na sústruhu. No
a k samotnému vyrezávaniu potrebuje už len

Rezbársky talent v našej Lesnej

pílu a dlátka a samozrejme svoju fantáziu,
ktorej námety čerpá prevažne z miestnej prí-
rody. Ako nám prezradil, vyrezávanú posta-
vu si najskôr nakreslí v presnej veľkosti a až
potom sa pustí do diela. Verím, že nádherné
postavy budú obdivovať nielen občania na-
šej obce, ale aj mnohí iní návštevníci, ktorí
už doma možno majú nejaký rezbársky kú-
sok od pána Milana.

Pánovi Milanovi Srogončíkovi prajeme
veľa zdravia, sily, fantázie a veľa veľa ľudí,
ktorým jeho rezbárska práca urobí čo len
najmenšiu radosť.                      Jozef Rošťák

Črpáky – niekoľkohodinová ručná práca

P. Mária na náučnom chod-

níku

Osobné autá so slovenskými vlajkami,
ozdobené spätné zrkadlá, to všetko v nedáv-
nych dňoch zvyšovalo naše emócie a patrio-
tizmus s našimi slovenskými hokejistami.
Športová atmosféra bola umocnená ešte tým,
že majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa
konali tento rok práve na Slovensku. Našim
hokejovým chlapcom, napriek ich bojovnosti,
chýbala štipka šťastia. Ale ako fanúšikovia
zachovali sme sa športovo.

No, milí hokejoví priaznivci, nebuďte
smutní, máme pre Vás jednu radostnú sprá-
vu. Naši najmladší hokejisti z Oravskej Les-
nej tzv. „Grizlíci“ vybojovali tento rok

Naši hokejoví „Grizlíci“

3. miesto v súťaži hokejových družstiev Ora-
vy pod vedením Milana Laššáka, Petra Ku-
reka, Róberta Brňáka a Mateja Habláka.
Dopravu malým Grizlíkom zabezpečoval pán
Jozef Pojezdala a Milan Laššák. Ďakujeme
všetkým spriazneným dušiam, obetavým ľu-
ďom, rodičom, ktorí sú zanietení pre tento
šport a vďaka ktorým sa mohla táto súťaž
uskutočniť. K tomuto krásnemu umiestneniu
malým hokejistom srdečne gratulujeme, pre-
jeme ešte veľa ďalších športových úspechov
a dúfame, že aj z nášho zimného štadióna
v Oravskej Lesnej sa raz zrodia hviezdy
hokejového sveta.            Anna Pojezdalová


