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Oravská Lesná sa stala víťazom súťaže Dedina roka 2011

Oravská Lesná sa stala obcou roka 2011. Reakcie na toto
víťazstvo sú rôzne. Nadšenie ale aj ľahostajnosť. Mnohí Lesňa-
nia si sami nevedia vysvetliť čím naša obec zaujala. Prečo práve
naša obec získala toto prvenstvo?

Je to hlavne o tom, čím Oravská Lesná je, najmä o hodno-
tách, ktoré tu vytvorili naši otcovia, dedovia a pradedovia.
O tom že tu máme krásny a jedinečný kostol sv. Anny, úzkoko-
ľajnú železničku, kvôli ktorej do Oravskej Lesnej prichádzajú

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi opäť sa Vám prihovoriť na stránkach Lesnian-

skych novín. Iste ste všetci postrehli, či už v obecnom rozhlase

alebo z médií, že Oravská Lesná sa stala víťazom súťaže Dedina

roka 2011. Naša obec obstála vo všetkých siedmich súťažných

kategóriách. Komisia hodnotila uplatňovanie inovácií, rozvoj

tradičnej kultúry, Eobnovu tradícií, rozvoj cestovného ruchu,

udržiavanie partnerstiev a prostredie obce. Hodnotiacu komisiu

sme oslovili najmä tým, že najchladnejšiu slovenskú obec sme

dokázali vlastnými silami premeniť na výhody, z ktorej ťažíme

v oblasti turizmu. Obec je výnimočná schopnosťou spojiť sily

a prostriedky všetkých obyvateľov, podnikateľov, spolkov a orga-

nizácií pri tvorbe materiálnych a kultúrno-spoločenských hod-

nôt. Táto súťaž funguje od roku 1998.

Slávnostné vyhlásenie a udelenie cien víťazom jednotlivých

kategórií sa uskutoční 24. novembra 2011 v našej obci. Obec

Oravská Lesná získava okrem prestížneho titulu Dedina roka

turisti nielen zo Slovenska. O tom, že tu máme také osobnosti
ako napríklad Mojmíra Murína, ktorý je uznávaným amatér-
skym astronómom a vlastníkom jedinečných ďalekohľadov, ta-
kých ľudí ako je Martin Murín, ktorý za pomoci ďalších športo-
vých nadšencov dokázali vybudovať zimný štadión, akým sa
nemôžu popýšiť ani viaceré okresné mestá. O takých ľuďoch,
ktorí robia všetko preto, aby staré tradície nezanikli, o nadšen-

2011, ktorý bude na budove obecného úradu, aj finančné

prostriedky vo výške do 13 500 eur, pri podaní úspešného pro-

jektu z Programu obnovy dediny, zároveň naša obec bude repre-

zentovať Slovensko na budúci rok v súťaži o „Európsku cenu

obnovy dediny“, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločen-

stvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.

Hodnotiaca komisia bola zložená zo zástupcov vyhlasovate-

ľov súťaže – Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská

agentúra životného prostredia, Spolok na obnovu dediny a ZMOS,

COOP Jednota Slovensko, Agentúra pre rozvoj vidieka, Vidiec-

ky parlament na Slovensku a Spolok pre záhradnú a krajinnú

tvorbu.

Vážení občania, ďakujem. Je to úspech všetkých občanov

obce, organizačných jednotiek, podnikateľských subjektov

a všetkých tých, ktorí si našu obec zamilovali.

Ing. Viera Mazúrová
starostka obce

Prečo sa Oravská Lesná stala obcou roka?

(Pokračovanie na str. 2)
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coch folklóru. O milovníkoch prírody, ktorí pod pojmom les
nevidia len kopu dreva na kúrenie. O peknom lyžiarskom stre-
disku, ktoré ročne navštívia tisícky turistov peknom hoteli, či
penzióne, kaplnke ktorá stojí na mieste starého kostola. Domo-
ve dôchodcov, ktorý pod vedením pani Adamicovej poskytuje
nielen Lesňanom miesto, kde môžu dôstojne prežiť jeseň svojho
života. Uznanie patrí aj škole s množstvom talentovaných žia-

kov a práci pedagógov. Poďakovanie patrí aj vedeniu a zamest-
nancom obce ktorí nás prihlásili do tejto súťaže a postarali sa
o odprezentovanie Oravskej Lesnej v silnej konkurencii.

Myslím že toto víťazstvo je zásluha všetkých bývalých
i súčasných obyvateľov a rodákov, všetkých tých, ktorí aj
v ťažkých oravských podmienkach dokážu žiť a to žiť hrdo.

Stanislav Novosad

Zo života materskej školy......

Materská škola opäť privítala škôlkarov....
5. september 2011. Je krásne slnečné ráno a do materskej

školy prichádzajú malí škôlkari v sprievode rodičov alebo súro-
dencov. Niektorí kráčajú smelo, niektorým „ako keby sa ne-
chcelo“, iní zasa s úsmevom, ale sú aj takí, ktorí majú slzy na
krajíčku...

V auguste sa uskutočnilo v priestoroch jedálne MŠ prvé
rodičovské združenie, na ktorom sa rodičia dozvedeli potrebné
informácie ohľadom prevádzky materskej školy. Zároveň boli
oboznámení so Školským poriadkom, Školským vzdelávacím
programom, Ročným plánom školy. Zást. MS ich informovala
aj o materiálno-technických a priestorových podmienkach. Po-

čas prázdnin sa vymaľovali niektoré priestory v MŠ- triedy,
umyvárne, hygienické zariadenia pre deti aj dospelých. Vyme-
nili sa hygienické zariadenia pre dospelých, čiastočne detské
hyg. zariadenia. Zrušením spálne na hornom poschodí vznikla
pekná veľká trieda, ktorá bola vymaľovaná, položená nová po-
dlahová krytina, vymenené kryty na radiátoroch. Na školskom
dvore boli opravené preliezky, obnovil sa náter na školskom
náradí a náčiní, obnovil sa kabinet záhradného náčinia.

 Materská škola privítala tento školský rok vo svojich priesto-
roch 98 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Deti sú rozdelené do
štyroch tried a každá trieda má svoje označenie: trieda „Slnie-
čok“, trieda „Margarétok“, trieda „Lienok“ a trieda „Motýli-
kov“. Detí, ktoré majú jeden rok pred nástupom do školy je 65,
ostatné deti sú vo veku od 3 do 5 rokov. Počas zápisu do MŠ,
ktorý každoročne prebieha v čase od 15 februára do 15 marca sa
do MŠ prihlásilo 110 detí. V priebehu letných prázdnin sa z MŠ
odhlásilo 9 deti a k septembru 2011 ostali neprijaté 3 deti (vo
veku 2,5 roka). Pracovný kolektív v MŠ tvorí sedem učiteliek,
dve kuchárky, jedna školníčka a jedna upratovačka.

 Výchovno-vzdelávací proces v MŠ sa realizuje podľa vypra-
covaného Školského vzdelávacieho programu: „V tej našej de-

Otvorenie ľadovej plochy
Otvorenie ľadovej plochy plánujeme v najbližších dňoch. Ide

o ľadovú plochu s umelým chladením, chladiacou zmesou -
glykol. Nakoľko výkon chladiacej jednotky je na udržiavanie
ľadovej plochy, pri počiatočnej tvorbe ľadu potrebujeme pomoc
z vonku, t.j. teplotu ovzdušia pod nulou. Chladenie bude prebie-
hať v automatickom režime pri občasnej obsluhe.

Na základe spracovaného cenníka za prenájom ľadovej plo-
chy (viď www.tjorles.sk) pripravujeme rozpis ľadu, kde záujem-
covia o ľad majú presný časový harmonogram. Súčasťou rozpisu
sú aj hodiny pre verejnosť ( Po, Str, Pi od 15.00 do 17.00 hod.
a So, Ne od 14.00 do 16.00 hod. ). Ďalej vytvoríme časový
priestor pre dva hokejové krúžky, ktoré sa vytvorili v našej ZŠ
a čas pre žiakov v rámci telesnej výchovy. V rámci Oravskej
hokejovej ligy odohrá naše mužstvo na domácej ploche deväť
zápasov. Pripravujú sa aj žiacke hokejové turnaje.

Zimný štadión má k dispozícii tri šatne, štvrtá je vo výstavbe,
sprchy, WC, bufet.

Do budúcna bude treba rozšírenie chladiacej jednotky o väčší
výkon, prerobenie pohonu rolby z nafty na ekologický propán –
bután, dostavba ubytovacích priestorov, spoločenskej miestnos-
ti. Plánujeme rozšírenie služieb o predaj, prípadne prenájom
športového náradia, brúsenie korčuli.

Hlavným zdrojom príjmov, na pokrytie nákladov na elektri-
nu, réžiu, nové investície, bude prenájom ľadovej plochy, prená-
jom reklamnej plochy (mantinely), granty a sponzori o ktorých
priazeň sa budeme usilovať.                       Ing. Dominik Murín

029 57 Oravská Lesná 364

dinke, tam je dobre bývať“. Prostredníctvom neho sa rozvíja
osobnosť dieťaťa, jeho citový postoj k človeku, k ľuďom, okoliu,
svetu, ľudskej práci, rodine, prírode, vlastnému zdraviu, histórii,
zvykom a tradíciám. MŠ umožňuje deťom rozvíjať svoje schop-
nosti, talent na krúžkovej činnosti, ktorá začína v októbri a končí
v máji. Ďalej ponúka účasť na kultúrnych a bábkových predsta-
veniach, logopedickú starostlivosť, realizáciu stomatologického
programu, spoluprácu so špeciálnym pedagógom -CPPP, oboz-
namovanie sa s ľudovými tradíciami a zvykmi, fotografovanie
detí, návštevy Domova dôchodcov, verejné vystupovanie, pre-
zentáciu detských prác v detských časopisoch, exkurzie, účasť
detí v projektoch podľa ponuky pre MŠ, testovanie školskej
zrelosti, upevňovanie kultúrnych návykov, prípravu detí na úspeš-
ný prechod do základnej školy. Mesiac september bol v MŠ
zameraný na oboznámenie sa s prostredím MŠ, novým kolektí-
vom a základnými pravidlami bezpečného správania sa na ces-
te. V súčasnosti si pripravujeme darčeky pre našich starkých
v Domove dôchodcov, rozprávame si o jeseni a pripravili sme
veľké šarkany na výstavu do obchodného domu Klinec v Ná-
mestove.                                          p. učiteľky Materskej škôlky

Prečo sa Oravská Lesná stala obcou roka?



strana: 3

Autoservis:
Briš Viktor – 0905/ 932 895
Poleč Ján – 0905/ 932 768

Auto doprava:
Brňák František – 0905/ 514 329
Hablák Jozef – 0905/ 426 037
Holubčík Blažej – 0907/ 150 364
Murín Marian – 0905/ 449 641
Tereš Benedikt – 043/ 559 3135

Čalúnictvo:
Brňáková Anna – 043/ 559 3496

Doučovanie:
Mlichová Anna (AJ) – 0907/ 335 728
Nogová Jana (AJ) – 0907/ 569 933
Paľáková Katarína (AJ) – 0908/ 936340
Terešová Agáta(SJ) – 0902/ 842 783

Drevovýroba chaty, zruby:
Drevodom Orava – 0910/ 143 143
www.drevodom.sk
Kolenčík František – 0918/ 764 702
www.kolencik-drevovyroba.sk
WLP Plus, s.r.o. – 0905/ 406 752
www.drevenedomywlp.sk
Fajčák Peter – 0905/ 382 842

Elektroinštalačné služby:
Ladňák Miroslav – 0908/ 853 859

Fúkanie izolácie:
Laššák Milan – 0905/ 291 915

Hvezdáreň:
Murín Mojmír – 0905/ 256 319

Kaderníctvo:
Olbertová Katka – 0907/ 391 128
Vrábľová Ľubica – 0905/ 306 022

Kamenárstvo:
Murín Mojmír – 0905/ 256 319
www.mirano.sk

Kamerovanie:
Brňák Peter – 0905/ 766680

Kozmetický salón:
Gabriella – 0903 551 891
Katy – 0908/ 945 977

Krajčírske služby:
Olbertová Anna – 0908/ 885 450

Kúrenárske a vodoinštalačné služby:
Kojda Augustín – 0905/ 307 178
Murín Anton – 0905/ 412 375
Pojezdala Jozef – 0905/ 255 085
www.urapo.sk

Kvetinárstvo:
Svinčáková Marcela – 0907/ 817 619

Masérske služby:
Briš Anton – 0915/ 366 371
Katrenčíková Dáša – 0907/ 854 518
Mateášová Martina – 0914/ 123 247
Murínová Eva – 0908/ 917 809
Podstavková Eva – 0915/ 461 241
Srogončík Pavol – 0903/ 905 907
Svinčáková Miroslava – 0918/ 053 977

Montáž a predaj plastových okien
a žalúzii:

Miček Pavol – 0905/ 260 938
www.micekp.sk
Miček Michal – 0915/ 879 644
www.herplast.sk

Prehľad služieb v Oravskej Lesnej

Oprava elektrospotrebičov:
Vrábeľ Peter – 0903/ 416 009

Oprava práčiek a elektromotorov:
Kolenčík Karol – 0908/ 200 146

Oprava a predaj motorových píl
a kosačiek:

p. Murín – 043/ 55 93275
www.mlmurin.sk

Pečenie – torty, zákusky:
Kojdová Katarína – 0907/ 596 187
Kvaková Miroslava – 0915/ 279 858
www.tortyodseverinky.weblahko.sk
Olbertová Veronika – 0907/ 668 025

Pizéria v KD:
Tel. : 0907/ 286 389

Plnenie a predaj tónerov do tlačiarni :
Briš Anton – 0915/ 366 371www.abris.sk

Počítačový servis:
Kolenčík Milan – 0905 908 947
www.mkelektro.sk
Kvak Miroslav – 0908/ 096 061
miroslav.kvak@gmail.com
MKM Orava – 043/ 559 3290
www.mkmorava.sk

Požičovňa bicyklov:
Brňák Jaroslav – 0907/ 226 978

Predaj uhlia:
Hablák Štefan – 0905/ 924 081

Predaj brikiet:
Drevodom Orava – 0910/ 143 143

Prenájom telocvične:
Tel. : 0907/ 437 553

Projektovanie:
Olbert Ľubomír – 0908/ 247 523

Psie záprahy:
Vrábeľ Peter – 0915/ 037 383

Rehabilitačné služby:
Hotel Tyrapol – 043/ 5593 152
www.tyrapol.sk

Reštaurácia Severka:
Tel.: 043/ 5520085 www.severka.sk

Reštaurácia Tyrapol:
Tel: 043/ 5593 152 www.tyrapol.sk

Satelitný servis:
Kolenčík Milan – 0905908947
www.mkelektro.sk
MKM Orava – 043/ 559 3290
www.mkmorava.sk

Stolárstvo:
Brňák Štefan – 0915/ 819 753
Dulovec Justín – 0905/ 359 837
Fedor Jozef – 0905/ 133 875
Hablák Jordan – 0915/ 867 777
www.drevovyroba-jhablak.sk
Chudoba Pavol – 0908/ 240 190
www.stolarstvoredon.sk
Murín Marian – 0905/ 449 641
www.stolar-orava.sk
Kurek Ján – 0908/ 640 377
Kvak Štefan – 0905/ 195628
www.kaseinterier.sk
Vengrín Ladislav – 0905/ 569 555
www.stolarstvovengrin.sk

Výroba a predaj korbáčikov a syrov:
Viater Augustín – 0905/ 232 775

Výroba a predaj šperkov:
Rabčanová Silvia – 0905/ 277 642

Výkopové práce:
Brňák František – 0905/ 514 329
Chudoba Peter – 0915/ 977 564
Paľák Miloš – 0908/ 118 784

Welnes – bazén:
Hotel Tyrapol – Tel: 043/ 5593 152

www.tyrapol.sk
Zimný štadión:

Murín Dominik 0917/ 735549
www.tjorles.sk

Všetky údaje sú iba informatívne.
Redakcia LN

PREDAJ A SERVIS
TLAČIARNÍ,

KOPÍROK
A FAXOV.

Najlacnejšie atr.
kazety, tonery,
optické valce...

Renovácia náplni,
kopírovanie,

Viazanie prác
a laminovanie

Vám ponúka

Predajňa Abtoner

v Námestove.

Tel: 0915 366 371

www.abtoner.abris.sk
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Vodovod a kanalizácia bude
témou najbližších mesiacov

Iste si každý z nás uvedomuje potrebu pitnej vody a s tým
súvisiacej kanalizácie. Občania v časti ústredia obce vodu berú
už ako samozrejmosť. No v iných lokalitách Oravskej Lesnej to
už až také samozrejmé vždy nie je – najmä v suchom období,
keď nám studňa ukazuje svoje dno. Vodovod ako taký sa do
ústredia dotiahol už dávnejšie – vtedy ešte za ČSSR bol pod
správou štátu, potom kraja, no neskôr transformáciou prešiel na
okresnú OVS (Oravskú vodárenskú spoločnosť). Za posledné
roky sa však bohužiaľ v Oravskej Lesnej zo strany OVS investo-
valo do rozvoja ďalšieho potrubia len veľmi málo, preto sa
bývalý starosta Ing. Albín Viater spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva rozhodol dobudovať časť potrubia smerom na
Pribišskú a taktiež vybudovať celkom nový vodovod aj s vodo-
jemom v časti Jasenovská, ktorý by mal kapacitne dokázať
zásobovať aj Kubínsku, prípadne Bučinu.

Potrubie teda máme, teraz je len otázka, ktorým smerom sa
ako obec chceme uberať? Sú vlastne len dve možnosti. Buď
zveríme naše potrubia do opatery OVS (resp.inej organizácii),
alebo si začneme od týchto častí postupne prevádzkovať zásobu
vody sami – ako obec. Prvá možnosť je väčšou vôľou našej pani
starostky, ktorá na niekoľkých zasadaniach OZ predložila návrh
uzavrieť s OVS zmluvu s prenájmom 1 €/rok. Vôľa poslancov je
však opačná. Prečo by sme niekomu mali zverovať už hotovú
vec za symbolickú čiastku, keď aj naša obec presne tak ako OVS
môže vodovod prevádzkovať. Pre časť obce Pribišská poslanci
OZ na poslednom zasadaní (7.11.2011) schválením uznesenia
požiadali OVS o predaj distribučnej vody. (pozn.: distribučná
voda, je pitná voda za „distribučnú“cenu, ktorú neodoberá pria-
mo konečný spotrebiteľ, ale ďalší prevádzkovateľ. Jej cena je
približne o viac ako polovicu nižšia – pričom max. výšku určuje
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v BA).

V časti vodojemu a vodovodu na Jasenovskej máme vlastný
zdroj vody – a to z vrtov. Pani starostka tvrdí, že v prvom vrte je
vody málo – 0,02 – 0,04 l/sek., pričom prvé prieskumy hovorili
o 2,7 l/sek V reálnej praxi neexistuje hĺbkový vrt, v ktorom by
bol menší prítok ako 0,8 l/sek. Treba však spomenúť, že vrty sú
dva. K druhému však ešte chýba spojenie s vodojemom. Aj tu by
v prípade núdze bola varianta zásobovať vodojemy pitnou vo-
dou za distribučnú cenu. Pri vodojeme je však ešte potrebné
úspešne dokončiť kolaudačné konanie – podľa našich informácií
chýba už len ochranné pásmo (oplotenie) a stavebné povolenie
pri vrtoch. Podľa prieskumu v tejto časti má o vodu záujem cca
300 osôb. Bolo by iste nezmyselné dávať hotovú vec niekomu za
symbolickú cenu.

Ďalšou súvisiacou vecou je odkanalizovanie obce. Presne aj
tu sú len dve možnosti. Buď to necháme na OVS, ktorá už časť
spravuje a postará sa o celkové odkanalizovanie a budeme už
len vždy odkázaní na nich, alebo požiadame sami – ako obec o
prostriedky z fondov EU a kanalizácia zostane vždy len v obci.
Aj tu má väčšina poslancov názor ísť samostatne do projektu
odkanalizovania. Keď sa prevádzkovanie vody a kanalizácie
vypláca OVS, prečo by to nemohla zvládnuť naša obec?

Jozef Rošťák

 Dňa 10.7.2011 našu obec navštívil RNDr. Jiří Grygar, CSc,
známy astronóm a astrofyzik, t.č. najvýraznejšia osobnosť v
popularizácii vied astronomických, kozmologických a pod. Kaž-
doročne skupina odhodlaných priaznivcov astronómie, amaté-

rov aj profesionálov, organizuje tzv. „Ebicykel“, cyklotúry po
českých aj slovenských hvezdárňach a aj iných významnejších
kultúrnych zariadeniach. Tentoraz sa túry zúčastnilo 60 cyklis-
tov rôznych vekových kategórií, od 17 rokov až po 75 rokov - dr.
Grygar, čo je skutočne obdivuhodný výkon. Tohoročná trasa
začala v Kysuckom Novom Meste, končila na Astronomickom
observatóriu v Modre.

V Oravskej Lesnej sa prví cyklisti objavili okolo 14. hodiny.
Predmetom záujmu bola moja hvezdáreň, najväčšia súkromná
hvezdáreň na Slovensku. V krátkej prednáške som prítomným
referoval o priebehu výstavby objektov, o stavbe jednotlivých
ďalekohľadov, o slnečných hodinách atď. Najväčší záujem bol o
druhý najväčší zrkadlový ďalekohľad na Slovensku, reflektor 61
cm (24“), umiestnený v hlavnej kupole, ktorý má úplné elektro-
nické ovládanie. Nemalý záujem vzbudzoval aj naväčší šošov-
kový ďalekohľad na Slovensku, refraktor 27 cm s ohniskom 422
cm, umiestnený pod odsúvateľnou strechou. Zatiaľ čo zrkadlový
ďalekohľad je určený na pozorovanie a fotografovanie tzv. deep-
sky objektov, druhý je vhodný na objekty slnečnej sústavy, teda
Slnka, Mesiaca a ostaných planét. Cyklistom som ponúkol men-
šie občerstvenie a družná debata sa pretiahla až do 19. hodiny.

Medzi cyklistami bolo 16 žien a tiež dvaja kňazi. Pre vážnej-
ších záujemcov ponúkam odkaz:

http://www.ebicykl.cz/kronika/2011/ebi/denicek-2011-ebi-
hejtman.pdf                             Mojmír Murín, amatér astronóm

Aj na dôchodku sa dá aktívne žiť

Vážení spoluobčania – dôchodcovia
Radi by sme vás touto cestou oboznámili, že v Oravskej Lesnej sa

zakladá Klub dôchodcov. Náplňou klubu by bolo najmä:
- stretávanie sa
- prednášky
- výlety
- spoločenské predstavenia
- pomoc osamelým .......atď

Zmyslom klubu by bolo spoločne stráviť a spestriť si voľný čas.
V dohľadnom čase dostanete do rúk oznam o činnosti klubu spolu

s návratkou, kde svojím podpisom potvrdíte účasť v klube. Bližšie
informácie vám budú poskytnuté na zakladajúcej schôdzi, na ktorú
budete pozvaní.

Redakcia LN (Emília Chvojková)

Navštívil nás známy astrofy-
zik RNDr. Jiří Grygar, CSc.
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Z histórie ZŠ pri príležitosti 50 výročia…

... z archívu školských podujatí

Šk. rok 1975/76 p. Nociar pripravuje na fyzi-
kálnu olympiádu

1976 úspešní reprezentanti školy (Terešová,
Opartyová, Murínová, Brišš)

1974/75 lyž. preteky pre žiakov I. stupňa1974 - Futbalový turnaj za školou miesto, kde
sa nachádza prístavba školy a MŠ

1977/78 brigáda pred bývalou cirkevnou školou Úprava hádzanárskeho ihriska

ný Kubín za dosiahnuté výsledky vo vedo-
mostných súťažiach. Rovnocenné ocenenie
získala ešte dvakrát v školskom roku 1990/
2000 a 2001/2002 v okrese Námestovo.

Žiaci svojím nadšením a dosiahnutými
výsledkami šírili dobré meno školy, obce
a vo vyšších súťažiach i Oravy.

Družstvo dievčat získalo štyrikrát prvé
miesto v okresných dejepisných vedomost-
ných súťažiach.

Prvý učiteľský zbor v školskom roku 1960/
1961 tvorilo 19 učiteľov: M. Urgošová,
A. Hilotová, V. Dudášiková, M. Mihaliako-
vá. E. Chudobová. J. Mihaliak, R. Dudášik,
M. Prčinová, M. Lovaštíková, Ľ. Kvasni-
čan. F. Mrkva, B. Škorica, P. Harmatová,
G. Direrová, E. Letaši, B . Fodor, A. Sobota,
Mesík J., Pavol Demko.

... riaditelia školy...

• Pavol Demko – 1960/1961
• Jozef Mesík 1961/1962 – 1964/1965
• Jozef Šulek 1965/1966 – 1969/1970
• Anton Chrenko 1970/1971 – 1973/1974
• Stanislav Markovič 1974/1975 – 1976/1977
• Dušan Nociar 1977/1978 – 1986/1987
• Peter Paluš 1987/1988 – 1991/1992
• Ladislav Kozák 1992/1993 – 1995/1996
• Alena Miklušáková 1996/1997
• Ján Ramač 1997/1998 – 1999/2000
• Elena Mazúchová 2000/2001 – 2008/2009
• Miroslav Kvak 2009/2010 –

Týmito príspevkami sme Vám aspoň tro-
chu chceli priblížiť minulosť našej ZŠ. Verí-
me, že ste si spolu s nami zaspomínali snáď
na príjemné časy v školských laviciach.

Redakcia LN

Medzi významné akcie na škole iste pat-
rilo organizovanie okresných pretekov v be-
žeckom lyžovaní o Cenu Kamaráta, no žiaľ
kroniky nezaznamenali termíny týchto pod-
ujatí.

Tradičnými dlhodobými podujatiami na
škole sú oslavy MDD, predvianočných, či
v posledných rokoch Mikulášskych osláv.
Talenty školy sa prezentujú na Školskej Su-
perStar a Talente školy. Viacročnú tradíciu
má Týždeň slovenských knižníc so svojimi
zaujímavými akciami. V posledných piatich
rokoch pripravujeme pre prvákov a piatakov
tzv. „pasovanie“. Deviataci takto zábavne
vítajú piatakov na druhom stupni a prvákov
uvedú do školy štvrtáci.

V minulosti sa na škole organizovali zbe-
ry a brigády na úprave okolia školy, výsadbe
stromčekov a zbere zemiakov. Na túto tradí-
ciu sme nadviazali akciou Čistá dedina, pri
ktorej sa naši žiaci podieľajú na úprave
a čistote nielen okolia školy, ale i celej obce.

Pravidelné sú športové súťaže v závere
školského roka vo futbale, volejbale a vybí-
janej – O pohár starostu obce, O pohár pred-
nostu obce a O pohár riaditeľa školy.

Vzťah k cudzím jazykom vyučujúce po-
silňujú prípravou HALLOWEN PARTY

...z aktivít školy...

a Cudzojazyčných Vianoc.
V prvých kronikách sa dočítame o orga-

nizovaní kultúrnych vystúpení žiakov v obci
pri príležitostí rôznych výročí, ako i divadel-
ných predstavení, ktoré predvádzali žiaci di-
vadelného krúžku. I táto tradícia má pokra-
čovanie. V súčasnosti pravidelne žiaci vy-
stupujú na posedení s dôchodcami a pri prí-
ležitosti Dňa matiek. Divadelný súbor Er-
dudkáčik vystupuje so svojím programom
pre verejnosť.

Ojedinelými, no vydarenými akciami bol
i Deň Eura, Deň európskych jazykov, Sveto-
vý deň bezpečnosti cestnej prevádzky, Deň
vody, Deň Zeme.

Medzi žiakmi sa veľkej obľube teší
1. apríl na škole ako i Lucia – 13. 12., kedy
sa celé triedy prezliekajú do masiek.

Karneval a diskotéky v jedálni získavajú
tiež čím ďalej väčšiu obľubu. Blízkosť les-
níckeho náučného chodníka poskytuje mož-
nosť jeho pravidelných návštev, ktoré Lesná
správa Parač Zákamenné pre našich žiakov
organizuje i s odborným výkladom a po-
hostením v rámci MDD. Posledný novem-
brový týždeň je Týždňom boja proti drogám
a zároveň týždňom tvorivých dielní, kde sa
deťom snažíme ukázať, ako zahnať nudu.

úspechy školy...

Výpočet úspechov našich žiakov v rôz-
nych súťažiach je za uplynulých 50 rokov
rozsiahly. Učitelia takmer všetkých predme-
tov pripravovali žiakov do rôznych súťaží

a to vedomostných, športových i umelec-
kých.

Už v školskom roku 1978/79 bola škola
vyhodnotená ako 3. najlepšia v okrese Dol-
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Uznesenia 11 - 23 /2011
 zo dňa 27. 6. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

č. 11/2011 – schvaľuje
overovateľov zápisnice JUDr. Mareka Maj-
diša a p. Annu Opartyovú, poslancov OZ

č. 12/2011 – schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Eva Demková, predseda
a pp. Brňák Jaroslav, Briš Vendelín, čle-
novia komisie

mandátovú komisiu v zloženi:
p. Peter Dulovec, predseda
a JUDr. Marek Majdiš, p. Anna Opartyo-
vá, členovia komisie.

č. 13/2011 – schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva
dňa 27. 6. 2011

č. 14/2011 – A/ berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesenia z minulého
zasadania OZ

B/ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra na II. polrok 2011

č. 15/2011 – A/ schvaľuje
1. prerokovanie návrhu školského vzdelá-

vacieho programu bez prerokovania
v školskej rade

2. školský vzdelávací program

č. 16/2011 – schvaľuje
úpravu VZN č. 3/2008 v čl. 6 bod 2
o výške príspevku za pobyt v ŠKD od
1. 9. 2011 na sumu 2 € mesačne

č. 17/2011 – berie na vedomie
pripomienky k plneniu rozpočtu ako sú-
časť správy o plnení rozpočtu obce za rok
2010

č. 19/2011 – A/ schvaľuje
zámenu pozemkov 10400/21 o výmere
517 m2 (kde mal byť postavený vodojem)
za pozemok parc. č. 10400/35 o výmere
482 m2 (kde vodojem je postavený)

B/ neschvaľuje
návrh nájomnej zmluvy s OVS o prenáj-
me vodovodu Nízka Bučina- Mrzačka,
Mrzačka-Pribišská a Mrzačka-Pribišská
II. etapa

C/ ukladá
JUDr. Marekovi Majdišovi, poslancovi
OZ pripraviť výzvu podľa Obchodného
zákonníka pre zhotoviteľa stavby „Vodo-
vod Jasenovská“ na protokolárne odo-
vzdanie stavby
Termín: do 15. 7. 2011

č. 20/2011 – schvaľuje
štatút obce s nasledovnými pripomienkami:
- § 14 ods. 2 písm. i/ - doplniť: podľa oso-

bitného zákona j/ - nie zriaďovať, ale
voliť a odvolávať

Z Obecného zastupiteľstva

- § 15 ods. 2 písm. d/ - doplniť: ktoré nie sú
zákonom a štatútom obce vyhradené OZ

- § 17 bod 10 – hlavný kontrolór – správu
predkladá minimálne 1-krát ročne a nie
štvrťročne

č. 21/2011 – schvaľuje
rokovací poriadok s nasledovnými pripo-
mienkami:
- § 3 ods. l – Prípravu rokovania zasadnu-

tia OZ organizuje obecná rada v spolu-
práci s poslancami OZ a ďalšími orgánmi
zriadenými obecným zastupiteľstvom.
ods. 2 – nie vecne a v časovom prestihu,
ale 7 dní pred zasadaním OZ
ods. 3 – za úradnej tabuli OcÚ doplniť
vyhlasuje v miestnom rozhlase a na we-
bovej stránke obce

č. 22/2011 – schvaľuje
l. odmenu pre hlavného kontrolóra na

II. štvrťrok 2011 vo výške 20 %
2. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994

a zák. č. 154/2011 o právnom postavení
a platobných pomeroch starostov obcí
a primátorov miest plat starostovi podľa
§ 3 a § 4 uvedeného zákona t. j. 2,17
násobku priemerného mesačného platu
zamestnanca národného hospodárstva,
ktorý sa v zmysle § 4 ods. 2 zvyšuje
 o 12 %, čo činí sumu 1869 €

č. 23/2011 – berie na vedomie
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Oravskej Lesnej na rok 2011

č. 24/2011 – schvaľuje
1. sadzbu na nájom spoločných priestorov

v sume 5 €/m2

2. dodatky č. 1 k nájomným zmluvám pre
nájomníkov v KD (okrem IMCO POWE-
RU)

č. 25/2011 – A/berie na vedomie
informáciu hlavného kontrolóra o plate-
ní daní z ubytovania

B/ schvaľuje
ponechanie dane z ubytovania v zmysle
VZN o miestnych daniach

C/ neschvaľuje
1. vybudovanie protipovodňového oporné-

ho múru pre p. Habláka Jordana, bytom
Or. Lesná 844

2. odpustenie nájmu pre p. Tóthovú Danie-
lu, bytom Or. Lesná č. 1137

Nepodpísané uznesenie starostkou obce:

č. 18/2011 – A/ schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2010 s výhra-
dami, ktoré sú uvedené v odbornom sta-
novisku hlavného kontrolóra obce za rok
2010 v bode 16 pod písm. a/ a b/

B/ ukladá
komisii finančnej prerokovať na svojom
zasadaní možnosti splácania dlhu za rok
2010 a návrh predložiť na budúce zasa-
danie OZ

Uznesenia 26 - 28/2011
zo dňa 11. 8. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

č. 26/2011 – schvaľuje

záverečný účet obce za rok 2010 s výhra-
dami, ktoré sú uvedené v odbornom sta-
novisku hlavného kontrolóra obce za rok
2010 v bode 16pod písm. a/a b/

č. 27/2011 – A/ berie na vedomie

informáciu hlavného kontrolóra o postu-
poch pri napadnutí spôsobu vysporiada-
nia pozemkov pod základnou školou
a materskou škôlkou

B/ poveruje

starostku obce Ing. Vieru Mazúrovú vy-
sporiadaním pozemkov pod ZŠ a MŠ

č. 28/2011 – schvaľuje

1. predloženie žiadosti o finančný príspe-
vok v rámci Operačného progra-mu Ce-
zhraničnej spolupráce Slovenská repub-
lika – Česká republika 2007–2013,
5. výzva v oblasti podpory 1.6 Fond mik-
roprojektov na predkladanie žiadostí
o finančný príspevok, číslo výzvy
05/FMP, na realizáciu projektu s názvom
„Z Oravskej Lesnej do Husleniek na bi-
cykloch“

2. zabezpečenie realizácie projektu obcou
Oravská Lesná po schválení žiadosti o FP

3. spolufinancovanie projektu „Z Oravskej
Lesnej do Husleniek na bicykloch“ vo
výške 5 % z celkových oprávnených vý-
davkov na projekt (t.j. 35 290,- €) t. j. vo
výške 1 764,50 € z vlastných zdrojov
žiadateľa

Uznesenia 29 - 43/2011
 zo dňa 9. 9. 2011
Obecné zastupiteľstvo

č. 29/2011 – schvaľuje

program rokovania obecného zastupiteľstva

č. 30/2011 – A/ berie na vedomie

1. informáciu o plnení rozpočtu obce za
I. polrok 2011

2. stav záväzkov a pohľadávok k 30. 6. 2011
B/ schvaľuje

1. úpravu rozpočtu obce podľa predložené-
ho návrhu, ktorý je súčasťou zápisnice

2. odpis nevymožiteľnej pohľadávky od fir-
my NAPET vo výške 6 317,82 €

C/ žiada

starostku obce zasielať poslancom OZ
výkaz FIN 1 -04, ktorý sa zasiela na
Daňový úrad D.Kubín

č. 31/2011 – schvaľuje

úpravu VZN č. 3/2008 o výške príspev-
kov v základnej škole, materskej škole a
školských zariadeniach v čl. 6 bod 3 a 4
podľa doplnku č. l (zvýšenie poplatku za
stravu o 0,05 centov)
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č. 32/2011 – schvaľuje

predloženie žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok v rámci programu 4.1 Pod-
pora aktivít v oblasti separovaného zbe-
ru, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocova-
nie odpadov, definované v rámci Ope-
račného programu Životné prostredie
2007-2013, na realizáciu projektu Zber-
ný dvor Oravská Lesná
Názov projektu: Zberný dvor Or. Lesná
Výška celkových výdavkov na projekt:
342 461,98 € s DPH
Výška celkových oprávnených výdavkov
na projekt: 342 461,98 € s DPH
Výška spolufinancovania projektu zo stra-
ny žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov: 17 123 €
Spôsob financovania projektu: vlastné
zdroje žiadateľa

č. 33/2011 – schvaľuje

1. doplatenie odmien pre poslancov OZ
a členov obecnej rady v zmysle uzne-
senia OZ č. 25/2010 bod B/4 zo dňa
24. 6. 2010 s tým, že hrubá mzda bude
47 € od 1. 1. 2011 do 9. 9. 2011

2. zmenu v poriadku odmeňovania poslan-
cov OZ, členov obecnej rady, predsedu
a členov komisie, ktorá zahŕňa účasť na
zasadaní a prípravu od 1. 10. 2011 nasle-
dovne:

a/ poslanci OZ a členovia obecnej rady 45 €
brutto

b/ predseda a členovia komisie 5 € brutto.

č. 34/2011 – schvaľuje

počet prijatých detí a žiakov v ZŠ s MŠ
Or. Lesná v školskom roku 2011/2012

č. 35/2011 – schvaľuje

správu o výchovno- vzdelávacej činnosti
na ZŠ s MŠ v obci v školskom roku 2010

č. 37/2011 – A/ schvaľuje

rozšírenie obecnej rady
B/ volí

za člena obecnej rady p. Jozefa Rošťáka,
poslanca OZ

č. 38/2011 – schvaľuje

členov výberovej komisie pre verejné obsta-
rávanie v zložení:

- Ing. Mazúrová Viera, starostka obce
- Ing. Murín Dominik
- JUDr. Marek Majdiš
- Ing. Ľubomír Olbert
- p. Brňák Jaroslav

č. 39/2011 – poveruje

stavebný úrad v obci zabezpečiť platné
stavebné povolenie na odkanalizovanie
obce;
V prípade potreby vybaviť všetky po-
trebné doklady, urobiť prieskum na tech-
nológiu ČOV a predložiť zistené para-
metre.

č. 41/2011 – schvaľuje

odmenu hlavnému kontrolórovi za
III. štvrťrok 2011 vo výške 20 %

č. 42/2011 – A/ schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok v rámci Operačného progra-
mu Cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika 2007–2013,
projekt do 1 000 000 €

2. prejednanie určenia výšky celkových
oprávnených nákladov a výšky spoluú-
časti na najbližšom zasadnutí obecnom
zastupiteľstva.

3. úpravu VZN č. 8 o miestnych daniach
a miestnom poplatku v § 6 ods. 2 s tým,
že daň z ubytovania bude vo výške
20 centov.

4. prenájom priestorov v bývalej MŠ (priesto-
ry, ktoré malo prenajaté  MKM) Brišovi
Alexandrovi, bytom Or. Lesná 403

B/ žiada
starostku obce
1. zasielať zápisnicu pre overovateľov elek-

tronicky prípadne poštou
2. zverejňovať zápisnicu a uznesenia zo za-

sadania obecného zastupiteľstva na we-
bovej stránke obce

Nepodpísané uznesenia starostkou obce:

č. 36/2011 – A/ berie na vedomie
informáciu z kontroly dodržiavania VZN
obce Oravská Lesná a zákona č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení

B/ konštatuje,
že starostka obce porušuje zákon o obec-
nom zriadení č. 369/90 Zb. § 13 ods.
4 písm. n/ ako je uvedené v správe kon-
trolóra obce

C/ žiada
starostku obce do konca októbra 2011
dofinancovať originálne kompetencie pre
ZŠ s MŠ v zmysle platného VZN č. 2/2011

č. 40/2011 – žiada
starostku obce zvolávať zasadania
obecného zastupiteľstva a obecnej rady
o 16.00 hod.

č. 43/2011 – A/ berie na vedomie
1. sťažnosť nájomníkov nebytových pri-

estorov – odvolanie proti uzneseniu
č. 24/2011 zo dňa 27. 6. 2011 s tým, že
pripomienky budú prejednané so starost-
kou obce dňa 13. 9. 2011 o 15.00 hod.

2. sťažnosť nájomníkov bytovej jednotky
súp. č. 1137 vo veci nesúhlasú so zapla-
tením el. energie za spoločné priestory

Uznesenie číslo 44/2011
 zo dňa 6.10. 2011
Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
1. informáciu z kontroly dodržiavania VZN

obce Or. Lesná a zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v bode č. l

3. zmluvu na podanie žiadosti na zberný
dvor s firmou Premier Consulting, spol,
s. r. o. a firmou M.S.P.-SK, s. r. o. proti-
povodňové opatrenia

4. informáciu p. Paľáka o vlastníckom vzťa-
hu k pozemku pod ČOV a zberný dvor

B/ schvaľuje
1. program rokovania obecného zastupiteľ-

stva
2. prenájom priestorov v ObZS v obci

p. Murínovej Eve, bytom Oravská Lesná
159 a rekonštrukciu týchto priestorov na
vlastné náklady

3. návrh na čítanie, schvaľovanie a písanie
uznesenia v celosti

C/ nepotvrdzuje
1. uznesenie č. 36/2011 bod B, kde je kon-

štatované, že starostka obce porušuje zá-
kon o obecnom zriadení č. 369/90 Zb
§ 11 ods. 4 písm. n/ ako je uvedené
v správe kontrolóra obce v bode č. 2

 2. uznesenie č. 36/2011 bod C, kde OZ
žiada starostku obce do konca októbra
dofinancovať originálne kompetencie
pre ZŠ s MŠ v zmysle platného VZN
č. 2/2011 v bode č. 3

3. uznesenie č. 40/2011, ktorým žiada sta-
rostku obce zvolávať zasadania obec. za-
stupiteľstva a obecnej rady o 16.00 hod.

 4. uznesenie č. 43/2011 v bode A/l – sťaž-
nosť nájomníkov nebytových priestorov
– odvolanie proti uzneseniu č. 24/2011
zo dňa 27. 6. 2011

 5. uznesenie č. 43/2011 bod A/2 – sťažnosť
nájomníkov bytovej jednotky súp. č. 1137
vo veci nesúhlasu so zaplatením el. ener-
gie za spoločné priestory

 D/ poveruje

starostku obce v spolupráci s riaditeľom
ZŠ s MŠ po kladnej ekonomickej analýze
nákladov na kúrenie požiadať firmu HEGA
Třinec o podanie žiadosti o eurofondy na
zmenu palivovej základne v ZŠ s MŠ

Nepodpísané uznesenie starostkou obce:

Časť uznesenia číslo 44/2011
 zo dňa 6.10. 2011
Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
2. informáciu hlavného kontrolóra o postu-

poch starostky obce pri uzatváraní zmlúv
Podrobnejší obsah z priebehu rokovaní
obecného zastupiteľstva si môžete po-
zrieť na webovej stránke obce pod kolón-
kou „uznesenia OZ“.

Zasadanie OZ bolo zbytočné...

Dňa 9.9.2011 sa konalo riadne zasadanie
OZ, kde poslanci OZ okrem iného jednomy-
seľne prijali uznesenie, že žiadajú starostku
doplatiť finančnú čiastku pre Materskú škôl-
ku, školský klub a školské jedálne podľa
platného VZN (všeobecné záväzného naria-
denia). Toto uznesenie však pani starostka
vetovala – pozastavila.  Preto sa poslanci
rozhodli hneď zvolať ďalšie – mimoriadne
zasadanie zastupiteľstva, kde opätovne žia-
dali tieto peniaze pre MŠ, ŠK a ŠJ doplatiť.
Avšak na mimoriadnom zasadaní 6.10.2011
už pár hlasov chýbalo. Uznesenie sa tým
nepotvrdilo, nakoľko na schválenie vetova-
ného uznesenia bola potrebná 3/5 väčšina.

Jozef Rošťák, poslanec OZ
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Z obecnej matriky

Medzi nás prišli...

Jún: Lea Srogoňová, Rafael Fajčák, Ben-
jamín Briš, Damián Kojda,
Nikola Pojezdalová
Júl: Adam Briš,
Gabriela Mäsia-
rová
Samuel Novosad,
Martina Brišová
August: Denisa
Kolenčíková, Samuel Strýček, Anna Ko-
lonošová, Františka Brišová, Ela Muríno-
vá, Daniela Nogová
September: Dávid Vrábeľ, Filip Florek,
Beáta Brišová, Adrián Tereštík, Johana
Chromeková, Katarína Smolková, Domi-
nik Fajčák
Október: Peter Briš, Simona Kolečíková

Od nás odišli...

Jún: Cyril Brišák 96 r.
Angela Sobolčiaková85 r.

Júl: Augustín Kojda 60 r.
Marta Murínová 70 r.
Jozefa Olbertová 78 r.
Dominik Vrábeľ 75 r.

August: Silvester Holubčík 66 r.
Emília Ramšíková 82 r.

September: Jozef Belorit 56 r.
Serafín Vrábeľ 85 r.
Cyprián Kolenčík 65 r.

Október: Albín Ladňák 62 r.
Rudolf Svinčák 85 r.
Mária Vrábľová 46 r.
Peter Kianička 54 r.
František Tisoň 55 r.

Jubileum od júna oslávili...

85 rokov – Hladeková
Justína, Brňáková
Františka, Kolen-
čík Martin
80 rokov –
Brišová Anna
75 rokov –
C h u d o b o v á
Kristína, Sro-
goň Albín,
Gluštíková Margi-
ta, Kubík Jozef
70 rokov – Kolenčíková Angela, Sume-
gová Anna, Srogoň Štefan, Srogoňová
Mária, Kolenčíková Margita, Holubčík Jo-
zef, Svinčák Milan, Brisudová Jozefína,
Barutová Margita, Murín Milan

Agneša Lašáková, matrikárka

Oslávencom srdečne gratulujeme
a prajeme veľa zdravia, radosti z blíz-
kych a veľa Božej pomoci!

November trochu inak
� Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima

trvať až do mája.
� Ak prvý sneh padne na blato, bude celá

zima blatnatá, ak ale na mráz, očakávaj-
me bohatý rok.

� Ak v novembri sneh padá do blata, bude
na ozimnom poli veľká strata.

� Aký november , taký budúci marec.
� Keď začiatkom novembra sneží, máva

ten sneh výšku veží.
� Na začiatku novembra sa teplo so zimou

háda.
� Snehy novembrové, decembrové i januá-

rové zostanú.
� Studený november – zelený január .
� Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme

čakať mnoho snehu.
� Na svätého Huberta ide teplo do čerta.
� Ak príde Martin na bielom koni, meteli-

ca metelicu honí.
� Keď na Martina list zo stromu neopadol,

môžeme čakať tuhú zimu.
� Na Martina medveď líha.
� Katarína má šumné meno, lenže chladné

veno.
� Katarína na ľade, Vianoce na blate.
� Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho

poleží.
Darina Chudobová

Neskorá jeseň
Po prstoch sa kradne dáždik tichý.
Súka nebo tenké pradivá.
Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy,
ošumela jeseň márnivá.

Do kalúž jak vetchý popol leta
zosypala listy hrdých krás.
O päť vŕškov hlavou podopretá,
trpezlivo čaká na svoj čas.

Hotová tú slávu chvíľou každou
oželieť jak ľúbosť nevernú,
chríplym hláskom padajúcich dažďov
pesničku si spieva večernú.

A na lúke na zhorených trávach
zahulákal kaviek čierny zbor.
Sedí hmla jak sliepka popolavá
na kŕdliku učupených hôr.

Mokrou dlaňou hladiac pusté brehy,
z polospánku riečka hovorí:
sniežik príď. A plný múdrej nehy
zakry stud tej nahej pokory!

Milan Rúfus

Zamyslime sa
nad svojim „zdravím“...

Každý z nás, či už máme rok, dva, desať,
päťdesiat či deväťdesiat sa chtiac - nechtiac
pomerne čoraz častejšie stretáva s lekárom.
Ako keby s pribúdajúcim tempom našej ci-
vilizácie, pribúdalo aj úmerne viac chorôb či
rôznych ťažkostí. Je tomu naozaj tak? Mož-
no áno. Pri rastúcom životnom tempe a čo-
raz väčšej stresovej záťaži človek postupne
začal strácať prirodzené inštinkty, ktoré mu
samé napovedali ako sa brániť proti vonkaj-
ším vplyvom. Ako keby sme sa postupne
možno nevedome vzďaľovali od prírody, na-
priek tomu, že bez nej nedokážeme existo-
vať. Mali by sme si uvedomovať, že sme
naozaj súčasťou prírody, našej Zeme a celé-
ho Vesmíru a podľa toho sa tak správať nie-
len k iným, ale aj k sebe samým. Takže, keď
spôsobujeme niekedy krivdu niečomu alebo
niekomu okolo nás, robíme ju v podstate aj
sebe a naopak.

Treba si uvedomiť aj to, že telo a duša
patria neodlučiteľne k sebe. Aj tu platí, že
bolesť duše prechádza na telo a naopak bo-
lesť tela na ducha. Z toho teda vyplýva, že ak
chceme byť zdravými, treba mať tiež zdravú
dušu. Či aj táto duševná nevyrovnanosť nám
niekedy neprináša ťažkosti na tele? Skúste si
odpovedať každý sám...

Tým som chcel len povedať, že človeka
pri rôznych záťažiach či chorobách treba brať
ako celú bytosť. Je veľkou chybou , keď sa
niekedy možno aj z lekárskeho pohľadu tieto
neoddeliteľné súčasti oddeľujú. Duša člove-
ka súvisí priamo s jeho psychikou a psychi-
ka a emócie potom vplývajú na jednotlivé
orgány. Samozrejme pomerne veľkú zodpo-
vednosť na rôznych telesných záťažiach zo-
hráva aj potrava, ktorú denne prijímame. Aj
tu treba povedať, že sa vedome vzďaľujeme
od prírody, či už nadpriemernou chemizá-
ciou či dokonca modifikovaním – teda me-
nením prirodzených genetických kódov po-
travín za účelom ekonomickým, či imidžo-
vým – to je naozaj trestuhodné! Vyzerá to
však tak, že cesty späť k prírodným zdrojom
potravy vo „vyspelých“ štátoch sveta bohu-
žiaľ nie je. Aj napriek tomu, že vidíme nárast
tzv.civilizačných chorôb si toto nedokážeme
uvedomiť a tento stav čo len pomaly zvrátiť.
Nehovoriac o tom, že nemyslíme zrejme na
budúce generácie – ako keby sme prestávali
mať radi naše deti....

Na záver si to všetko zhrňme a urobme si
vlastný recept ako zostať zdravými: Začni-
me sa najskôr starať o našu dušu, naša duša
sa postará o našu psychiku, vymažme zlé
emócie a snažme si dopestovať to, čo si ešte
dopestovať môžeme a myslím si, že už o rok
by sme mohli byť o 50 % zdravší  .

To prajem každému jednému na tejto
Zemi.                                                     j.r.

ZUMBA aj Oravskej Lesnej

Pozývame všetkých zumbachtivých kaž-
dý piatok o 18.00 do Kultúrneho domu s
inštruktorom Patrikom.

Vstupné: 2 €, v prípade zakúpenia perna-
mentky 1,50 € (10 vstupov)

Viac info na: facebook.com/zumbadk, po-
prípade na t.č. 0903 905 207

Tešíme sa na všetky vekové kategórie.
Zuzana Srogončíková - Melicharová
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