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Milostiplné a radostiplné
prežitie sviatkov Vianoc,

zároveň veľa zdravia, radosti
a Božieho požehnania

v prichádzajúcom
roku 2013

Vám všetkým praje
redakcia Lesnianskych novín

Motto: „Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať
všetkých ľudí - teš sa, máš v duši Vianoce“

Sú veci, ktoré sú vzácnejšie než darček

Darčeky v komore
Poštár zazvonil dvakrát. Do Vianoc zo-

stávalo päť dní. V rukách držal veľký, krásne
zabalený balík so zlatou stuhou. „Ďalej“,
ozval sa hlas znútra. Poštár vstúpil. Bol to
zanedbaný dom, ocitol sa v izbe plnej tieňov
a prachu. V kresle sedel starec. „Pozrite sa,
aký krásny vianočný dar!“ povedal poštár
veselo. „Ďakujem. Len ho položte na zem,“
povedal starec tým najsmutnejším hlasom.
Poštár znehybnel s veľkým balíkom v ru-
kách. Bol presvedčený o tom, že v balíku je
úžasný dar, a ten starec nevyzeral, že sa
z toho teší. Prečo je taký smutný? „Ale,
pane, nemali by ste sa z toho nádherného
darčeka aspoň trochu tešiť?“ „Nemôžem....
Ja jednoducho nemôžem," povedal starček
so slzami v očiach. A porozprával poštárovi
o svojej dcére, ktorá sa odsťahovala do ne-
ďalekého mesta a zbohatla. Každý rok mu
posiela na Vianoce balík s lístkom: „Od tvo-
jej dcéry Lujzy s manželom.“ Nikdy osobné
blahoželanie, žiadna návšteva, pozvanie:
„Príď na Vianoce k nám.“ „Poďte sa po-
zrieť,“ dodal starký a unavene vstal z kresla.
Poštár ho nasledoval až do komory. Starec
otvoril dvere.„Ale.......“ zvolal poštár. Ko-
mora bola plná vianočných darčekov. Boli
tu všetky darčeky z predchádzajúcich rokov.
Nedotknuté, vo vzácnom baliacom papieri
s blýskavými stuhami. „Ale veď ste ich ani
neotvorili!“ zvolal napokon poštár. „Nie,“
povedal smutne starec. „Nie je v nich lás-
ka.“

Anna Pojezdalová
(z knihy Bruna Ferrera)

Jedného dňa prišiel profesor filozofie do trie-
dy.
Keď sa študenti usadili, zobral zo skrinky ná-
dobu a naplnil ju až po povrch kameňmi.
Potom sa spýtal študentov, či si myslia, že je
nádoba plná?
Študenti súhlasili, že je.
Potom profesor zobral krabičku s kamienka-
mi a vysypal ich do nádoby s kameňmi, zatria-
sol nádobou a samozrejme, že kamienky po-
padali medzi kamene.
Profesor sa spýtal znova. Je teraz nádoba
plná? Študenti sa pousmiali a súhlasili, že je.
Ale profesor zobral krabičku s veľmi jemným
pieskom a vysypal ho do nádoby.
Samozrejme, že piesok vyplnil aj tie najmen-
šie medzierky medzi kameňmi.
Teraz už bola nádoba naozaj plná.
Potom profesor povedal: Touto ukážkou som
chcel znázorniť, že život je ako táto nádoba.
Kamene znázorňujú dôležité veci vo vašom
živote. Ako je Boh, vaša rodina, partner, deti,
zdravie …. všetko, čo je tak dôležité.
Kamienky znázorňujú ostatné, menej dôležité
veci. Napríklad vaše zamestnanie, dom, auto…

A piesok je všetko ostatné. Drobnosti. Ak by
ste dali piesok do nádoby ako prvý, neostane
vám už žiadne miesto pre kamene.
To isté platí v živote. Keď budete ztrácať čas
a energiu na drobnosti, materiálne veci, nikdy
nebudete mať čas na veci, ktoré sú skutočne
dôležité. Venujte pozornosť rozhodujúcim ve-
ciam vo vašom živote
Hrajte sa so svojimi deťmi, zoberte niekam
svojho partnera…
Vždy bude čas ísť do práce, upratať dom, uva-
riť obed, opraviť auto, nakúpiť…
Dajte si záležať na kameách (veciach, na kto-
rých vám naozaj záleží). Určte si svoje ciele.
To ostatné sú len kamienky a piesok.
Veľa šťastia, verím, že sa vám to podarí.
To ešte nie je koniec príbehu!!!
Potom pristúpil jeden študent a pýta sa profe-
sora: „Myslíte si, že nádoba je už plná?“
Profesor pripustil, že áno. Študent otvoril pivo
a vlial ho do nádoby.
Pivo vsiaklo do piesku.
A ponaučenie? Na pivo sa vždy miesto naj-
de!?

j.r. (zdroj internet)

Smutné jesenné počasie sa
nepáči tak dospelým ľuďom ako
aj deťom. V detskom centre Sed-
mokráska sme sa rozhodli jeden
takýto podvečer skrášliť a sprí-
jemniť. Na sviatok sv. Martina sa
uskutočnil lampiónový sprievod
pod názvom Martinské svetiel-
ko. Všetky deti so svojimi rodič-
mi si so sebou priniesli rôzne lam-
pióny, ktoré sami vyrobili doma,
v Sedmokráske, alebo si ich jed-
noducho kúpili. Pred obecným
úradom sa stretlo viac ako
50 rodičov s deťmi. Tu si deti za
pomoci rodičov zapálili svoje
lampióny. Odtiaľ všetci pomaly
prešli ku kaplnke Panny Márie Lurdskej. Tu
na nás už čakal pán kaplán Jozef Dobrovič,
ktorý nám porozprával o živote svätého Mar-
tina. Všetci pozorne počúvali. Po modlitbe
k sv. Martinovi, sme si zaspievali pesničku
Moje malé svetielko a v kráse svetielkujú-
cich lampiónov sme sa v sprievode premiest-
nili na futbalový štadión, kde nás čakal teplý
čajík. Všetky deti boli veľmi šťastné, že mohli

Martinské svetielko

držať v rukách zapálené lampióniky a spie-
vať pri tom detské pesničky. Plné ruky práce
mali aj ockovia, ktorí dostali za úlohu vy-
pustiť 20 lampiónov šťastia. Pri pohľade na
vznášajúce sa lampióny si určite všetci nie-
čo zaželali. Dúfam, že tento lampiónový
sprievod sa bude opakovať rok čo rok a stane
sa peknou tradíciou.

Katarína Katrenčíková, DC Sedmokráska

Príbeh o kameňoch
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Vážení spoluobčania,

opäť sa blíži koniec roka a s ním aj

Vianoce, pre mnohých najkrajšie sviatky

roka. Keďže koniec roka sa tradične spája

s bilancovaním dosiahnutých úspechov,

dovoľte mi, aby som sa Vám pri tejto

príležitosti poďakovala, vyzdvihla Vašu

plnohodnotnú prácu pre našu obec

a vyjadrila presvedčenie, že budem robiť

všetko pre nášho občana a lepší život

v našej obci.

Chcem Vás informovať o uskutočne-

ných aktivitách a mojich najbližších plá-

noch. Aj popri vysokom pracovnom tem-

pe nezabúdame na životné udalosti na-

šich občanov. Slávnostne sme uvítali detí

do života a zapísali ich do pamätnej

knihy obce, oslávili sme jubilantov, pri-

pravili sme oslavy Dňa matiek a neza-

budli sme ani na október - Mesiac úcty

k starším, priebežne vyplácame finančné

príspevky pri kolaudácii rodinných do-

mov. Spoločne sme pripravili ďalší ročník

Lesnianskej heligónky a Medzinárodný

detský folklórny festival – Folklór bez hra-

níc. Spoločne sme prekonali náročné

a ťažké zimné obdobie, nielen čo sa týka

snehových kalamít, tuhých a dlhotrvajú-

cich mrazov, ale aj ľadovú povodeň. Aj

touto cestou chcem poďakovať všetkým,

ktorí nám ju pomohli zvládnuť. Pomohla

aj humanitná pomoc na dodávku dreva

pre našich starších a osamelých občanov.

Iste ste viacerí postrehli rekonštrukciu

priestorov na obecnom úrade, opravili sme

križovatku a cestu na Fľajšovú, tiež cestu

na Kubínskej a križovatku na Lehotskej,

či vybudovanie vysielača Orange. Obec

je bezpečnejšia vybudovaním kamerové-

ho systému v centre obce, dobrovoľní ha-

siči sa tešia nielen novej striekačke, čer-

padlu, ale aj novým uniformám, či pra-

covným odevom, zhutnili sme teleso bý-

valej železničky a pripravili na I. etapu

cyklochodníka, opravili sme osvetlenie

a ozvučenie na cintoríne.

Naša obec sa tento rok zúčastnila na

európskej súťaži a získala Európsku cenu

obnovy dediny za mimoriadne výsledky

Tieto noviny dostane každá domácnosť,
preto sa môžeme všetci hlbšie zamyslieť pri
pohľade na tieto fotografie. Na jednej je vi-
dieť vysypaný stavebný odpad na súkrom-
nom pozemku, ktorý sa nachádza v miestnej
časti Jasenovská (pri ceste smerom k vysie-
laču). Nedá sa pochopiť konanie dnešného
človeka, ktorý niečo také urobí. Dúfam, že

Čo nechceš aby robili tebe, nerob ty iným !

ak tiež pozerá na túto fotografiu,
ozve sa v ňom svedomie a viac to
už neurobí a danú chybu napraví.
Určite by sa to ani jemu nepáčilo,
keby mu niekto vysypal odpad na
jeho pozemok. Známe porekadlo
hovorí: „Čo nechceš aby robili
tebe, nerob ty iným“! Je to výzva

aj pre ostatných ob-
čanov, aby chránili
našu prírodu. Na
druhom snímku vi-
díme pohľad na
smetisko, nachádza-
júce sa tiež smerom
k vysielaču. Toto miesto bolo
už viackrát vyčistené a znova
sa tam naváža neporiadok a to
nehovoriac o ďalších lokali-
tách v ostatných častiach obce.
Myslím si, že v prípade, ak
máme väčšie množstvo komu-
nálneho či stavebného odpadu
a nevieme ako s ním naložiť,

v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny.

Do budúcnosti máme veľké plány, či

už rekonštrukciu kotolne v základnej ško-

le, budovanie chodníkov, rekonštrukciu

budovy a kuchyne v materskej škole, re-

konštrukciu kuchyne v kultúrnom dome,

vybudovanie cyklochodníka s asfaltovým

povrchom, pokračovať v rekonštrukcii

obecného úradu, veľmi dôležitá a potreb-

ná je komplexná rekonštrukcia cesty

II. Triedy. Počas aktivít realizovaných

v našej obci som sa presvedčila, že tu

máme ľudí, ktorí chcú pomáhať obci a jej

napredovaniu.

Milí spoluobčania,

chcem Vám všetkým poďakovať za spo-

luprácu v uplynulom roku, tiež farskému

úradu, všetkým firmám a organizáciám

v obci, pracovníkom obecného úradu,

všetkým tým, ktorí v obci rozvíjajú kultú-

ru, šport a majú záujem na spoločen-

skom dianí v obci.

Na záver Vám všetkým prajem pokoj-

né, šťastné a radostné prežitie vianoč-

ných sviatkov, aby rok 2013 bol pre Vás

duchovne aj spoločensky úspešný, aby

Vám Pán Boh doprial veľa zdravia, šťas-

tia, aby ste nový rok prežili v atmosfére

lásky a pokoja medzi ľuďmi, na ktorých

Vám záleží.

 Ing. Viera Mazúrová,

starostka obce

bolo by namieste informovať sa na Obec-
nom úrade, kde by nám v tomto smere iste
vedeli pomôcť. Dúfam, že nám všetkým zá-
leží na krásnej a čistej obci. Pohľad na takýto
neporiadok neujde ani turistom či návštevní-
kom našej dedinky, snažme sa preto všetci
spoločne, aby sme si Oravskú Lesnú aj na-
ďalej zachovali v kráse a čistote.

Anna Pojezdalová



strana: 3

Z Obecného zastupiteľstva

Uznesenia OZ

Potvrdené uznesenia z 28. 9. 2012

Boli potvrdené všetky prijaté uznese-

nia zo 17. 8. 2012, ktoré starostka obce

nepodpísala. (zverejnené v LN 3/2012)

Uznesenia schválené poslancami na

mimoriadnom zasadnutí OZ dňa

18. 11. 2012

1.) OZ konštatuje

že starostka obce od nástupu do funkcie
sústavne porušuje platné Zásady hospodáre-
nia s majetkom obce pri realizácii rôznych
projektov. Tieto však má povinnosť dodržia-
vať. Do dnešného dňa ani raz nezvolala zria-
denú komisiu pre verejné obstarávanie. Táto
má najčastejšie dohliadať na to, aby bol vždy
vybraný najlacnejší uchádzač, čo je týmto
ohrozené. Ďalej je ohrozené hospodárenie
s majetkom obce, nakoľko použitie finanč-
ných prostriedkov z fondov EU je kontrolo-
vateľné až 10 rokov spätne. Pri zistení nedo-
statkov by tieto nemalé čiastky bola obec
nútená vrátiť zo svojho rozpočtu.

2.) OZ konštatuje

že starostka obce sústavne zneužíva obec-
né vozidlo pre svoje potreby, ktoré nie sú
spojené s výkonom jej funkcie starostky obce.
Na obecnom vozidle, ktorého prevádzkové
náklady platí obec, realizuje cesty na zasa-
dania NRSR, ako aj cesty na zasadania za-
stupiteľstva VÚC. Obecné vozidlo používa
ako poslankyňa NRSR a poslankyňa VÚC,
napriek tomu, že náklady na tieto cesty po-
slancom prepláca NR SR ako aj VÚC
v plnej výške mimo ich platu resp. odmeny.

3.) OZ konštatuje

že starostka obce opakovane niekoľko-
krát zasahovala do znenia zápisnice z roko-
vania OZ, kde príkazom zapisovateľke ako
zamestnankyni obce zabezpečila doplnenie
zápisu o slovné spojenia či celé vety, ktoré
na zasadaní OZ vôbec neodzneli – čo je
v zmysle § 352 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon možné považovať za pozme-
ňovanie verejnej listiny. Takýmto spôsobom
boli napríklad v zápisnici vynechané dôleži-
té slová a vety, ktoré dokazujú, že sa poslan-
ci Brňák Jaroslav a Rošťák Jozef nevzdali
mandátov poslancov OZ ústne do zápisnice.

4.) OZ konštatuje

že starostka krátko po nástupe do funkcie
starostky obce svojvoľne bez poslancov OZ,
ukončila začatý súdny spor s Oravskou vo-
dárenskou spoločnosťou, s.r.o. o zaplatenie
nájmu za používanie obecného potrubia, na
základe čoho mala obec možnosť získať ná-
hradu nájomného (škody) vo výške niekoľko
tisíc eur.

5.) OZ konštatuje

že starostka obce brzdí rozvoj Lesnian-
skej vodárenskej spoločnosti s.r.o. a tým po-
trebu zabezpečenia dodávky vody obyvate-
ľom v časti Jasenovská a Kubínská. Napriek
niekoľko krát schválenej dotácií pre LVS
v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy v znení neskorších predpisov a so
schváleným rozpočtom obce na rok 2012,
odmieta starostka túto dotáciu previesť do
LVS. Naopak od začiatku volebného obdo-
bia chcela zjavne zvýhodňovať OVS, naprí-
klad nájmom za 1 €/ ročne za celé potrubie
patriace našej obci (ktoré používa OVS) ale-
bo nájmom za 1 €/ročne za novovybudova-
ný vodovod na Jasenovskej. K dnešnému
dňu obecný úrad nedokázal skolaudovať
vybudované dielo: „Oravská Lesná - rozší-
renie vodovodu I. etapa - lokalita Jasenov-
ská a Kubinská“ ako i kolaudáciu vrtu
č. 2 v lokalite Jasenovská - (zatiaľ je skolau-
dovaný vrt č.1 a je urobený rozbor vody), čo
je nevyhnutné pre spustenie zásobovania
týchto častí pitnou vodou a zároveň je dôka-
zom nezáujmu o potreby obyvateľov tejto
časti obce.

6.) OZ konštatuje

že starostka obce blokuje snahu poslan-
cov o zmenu projektovej dokumentácie
k projektu odkanalizovania našej obce, na
základe ktorej máme reálnu šancu získať fi-
nančné prostriedky na výstavbu celého diela
z fondov EU z toho dôvodu, že nová čistička
by zabezpečovala o polovicu vyššiu kvalitu
vyčistenej vody než v súčasnosti navrhova-
ná technológia, čo je veľmi silný argument
pre EU, aby tieto finančné prostriedky pre
našu obec poskytla. Dôležitým je i fakt, že
vybudovanie kanalizačného zberača v našej
obci je našou povinnosťou a hrozí nám poku-
ta zo strany štátu v prípade, ak tento nevybu-
dujeme.

7.) OZ konštatuje

že starostka obce postupovala svojvoľne
bez poslancov OZ pri riešení súdneho sporu
s bývalým zamestnancom obce, čím obci
môže vzniknúť ďalšia škoda na majetku.

8.) OZ konštatuje

že starostka obce nerešpektovala petíciu
občanov, tým ignorovala názor a vôľu obča-
nov, hoci majú na jej prejavenie plné právo
garantované Ústavou SR, podala túto petí-
ciu na prokuratúru. Bol taktiež porušený zá-
kon č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, na základe
ktorého starostka túto petíciu mala preskú-
mať za účasti poslancov OZ.

Malé personálne zmeny
na Obecnom úrade

Od 1. októbra nastúpil na miesto pred-
nostu Obecného úradu pán Dominik Mu-
rín. Jeho predchodca pán Viktor Chudo-
ba ukončil pracovný pomer na vlastnú
žiadosť.

Taktiež v mesiaci november nastúpila
do pracovného pomeru pani Helena Ma-
zúrová, ktorá by mala pracovať na fi-
nančnom oddelení namiesto pani Márie
Viatrovej, ktorá odchádza na materskú
dovolenku.

Redakcia LN

Úprava webovej stránky
kontrolóra

V septembrovom vydaní LN 3/2012
sme uviedli stránku kontrolóra obce, kto-
rá sa medzičasom trošku pozmenila na
www.kontrolorlesna.com. Na tejto strán-
ke budete môcť nájsť informácie, ktorých
zverejnenie nie je umožnené na oficiálnej
webovej stránke obce, aj napriek tomu,
že sú pravdivé a konštatujú skutočnosti,
ktoré sa v obci dejú. Ako sú správy kon-
trolóra, všetky prijaté uznesenia ako aj
informácie, ktoré požadujú občania.

Redakcia LN

Tvorivo s Erkom
V období, kedy nebýva veľa podujatí,

eRkári zorganizovali tvorivé dielne. Je zby-
točné opisovať, aké sú naše lesnianske deti
talentované, a to v rôznych smeroch. Aj
preto sa v sobotu10. novembra stretli
v eRkárskej klubovni, aby potrápili svoje
rúčky a vyrobili niečo pekné. Deti mali na
výber tri rôzne stanovištia, na ktorých sa
striedali podľa toho, čo ich viac bavilo. Na
prvom vytvárali farebné kvety z papiera,
na druhom tabuľky na zavesenie, pri kto-
rých využili všetku svoju tvorivosť. Jedno-
značne najväčší úspech zožalo posledné
stanovište. Deti si totiž vyrábali drobnosti
z tvarovacej hmoty Fimo. Pre tých naj-
menších bola nachystaná plastelína.

Že plánujú podobnú akciu aj počas jar-
ných mesiacov, nám za organizátorov pre-
zradila Slávka Kureková.

Mária Brišová



strana: 4

Ani sme sa nenazdali a prvé mesiace
nového školského roka sú za nami.

3.septembra 2012 privítala materská ško-
la v Or. Lesnej vo svojich priestoroch 94 detí
vo veku od troch do šiestich rokov, ktoré
boli rozdelené do štyroch tried podľa veku.
Každá trieda má svoje označenie a tak nájdete
v MŠ triedu SLNIEČOK, triedu LIENOK,
triedu MOTÝLIKOV a triedu MARGARÉ-
TOK. Prvé dni boli pre deti dosť náročné,
hlavne pre tie menšie, ktoré reagujú na zme-
nu prostredia a nové tváre väčšinou plačom,
krikom. Príchod do materskej školy je určite
zlom v živote každého dieťaťa, ktoré bolo
dovtedy vychovávané len v domácom
prostredí, v prítomnosti matky a rodiny. Zra-
zu sa ocitne v neznámom prostredí, dokonca
bez mamy, v spoločnosti iných detí a nezná-
mych ľudí. Potrebuje dostatok času na adap-
táciu (aj v prítomnosti rodiča), láskavý prí-

stup učiteliek, pohladenia, pochopenie a po-
stupné odbúravanie strachu z nového prostre-
dia aj prostredníctvom formovania sa pria-
teľstva s deťmi. Aj preto sme v materskej
škole uskutočnili „týždeň s obľúbenou hrač-
kou“, ktorú si deti priniesli z domu a prostred-
níctvom hry s ňou ľahšie prekonávali pobyt
v novom prostredí.

Septembrové dni v MŠ môžeme spokoj-
ne nazvať adaptačné, pretože hlavným cie-
ľom týchto dní bolo, aby si deti čo najrých-
lejšie zvykli na prostredie MŠ a obľúbili si
ho. Samozrejme, už v septembri sa začal
hravou formou realizovať výchovno -vzde-
lávací proces a tak sa deti spoznávali navzá-
jom, zoznamovali sa s okolím MŠ, s priestor-
mi, s bezpečnostnými predpismi správania
sa chodcov na ceste, so základnými doprav-
nými značkami a dopravnými prostriedka-
mi, pracovným kolektívom materskej školy,
ktorý tvorí 7 učiteliek, 2 kuchárky a dve
upratovačky. Už v tomto mesiaci sa deti
zapojili do výtvarnej súťaže na tému „SVET
BUDÚCNOSTI“, (výsledky sa dozvieme až
v decembri), navštívila nás p. logopedička,

Zo života v materskej škole……

ktorá urobila logope-
dickú depistáž a bude
s deťmi uskutočňovať
logopedické cvičenia
v priestoroch mater-
skej školy raz mesač-
ne. Spoločne sme po-
hrabali lístie, uskutoč-
nili vychádzky do je-
sennej prírody.

Október bol v ma-
terskej škole už omno-
ho veselší, pretože
„tých slzičiek“ bolo
menej. A tak hneď
v prvý októbrový týž-
deň sme zhotovili ob-
rovského šarkana na
„šarkaniádu“ v obchodnom dome Klinec Ná-
mestovo. Už 4. 10. sme sa vybrali do prírody

zbierať prírodniny a obdi-
vovať farebnosť jesene. Ne-
zabudli sme ani na našich
starkých, ktorým sme boli
zablahoželať nielen v kul-
túrnom dome, ale aj v do-
move dôchodcov a priniesli
im jesenné pozdravy.
V tomto mesiaci sme na
obecnom úrade uvítali bá-
bätká a zaspievali našim ju-
bilantom. Do materskej ško-
ly zavítalo divadielko s ná-
zvom „Zázračná rozpráv-
ka“, v ktorom sme videli,
že dobré srdiečko je veľmi
dôležité pre správny život
človeka. 19.10. sa v mater-

skej škole uskutočnila dramatizácia známej
ľudovej rozprávky „Dedko repku zasadil“,
ktorú si zahrali deti, pretože ju majú radi.
Kvôli zvýšeniu informovanosti o živote
v materskej škole sme si vytvorili na inter-

nete BLOG, ktorého adresa je:
www.msorlesna.blogspot.sk
V novembri sú učebné osnovy materskej

školy zamerané na získavanie poznatkov
o ľudskom tele, zdraví, hygiene, zdravej vý-
žive a lesných zvieratkách. Preto do mater-
skej školy zavítala p. zdravotníčka, ktorá
deťom na besede formou piesne, hry na telo
a rozhovoru rozprávala o dôležitosti dodr-
žiavania hygienických návykov aj o vitamí-
noch, ktoré sú potrebné pre zdravie. Úžasne
deťom chutili pripravené ovocné a zelenino-
vé misy aj bylinkový čajík. 21. 11. sme nav-
štívili prvé triedy v základne j škole, kde si
deti vyskúšali sedenie v laviciach, písanie na
tabuľu, čítanie písmeniek, ba niektoré deti
dostali aj darčeky od súrodencov.

Čas v MŠ nám veľmi rýchlo uteká a tak
sa v súčasnosti už pripravujeme na návštevu
Mikuláša a ostatné slávnosti, ktoré decem-
ber prináša. My sme šikovní škôlkari a tak
dúfame, že pod vyzdobeným stromčekom
v našej jedálni darčeky pre nás nebudú chý-
bať...

Kolektív MŠ Oravská Lesná

Možno ste si všimli, ako sa poslednú
októbrovú sobotu vyskytovali v autobuso-
vých zastávkach mladí v ružových tričkách.
Zapojili sa totiž do projektu 72 hodín. Ide
o trojdňový maratón dobrovoľníctva. Kedy-

koľvek počas týchto troch dní a zároveň ako-
koľvek dlho sa dobrovoľníci po celom Slo-
vensku púšťajú do aktivít takmer každého
druhu. Výsledkom je krajšie a kultúrnejšie
okolie, usmiati ľudia a veľmi veľa pozitív-
nych vedľajších účinkov. V našej krajine ko-
ordinuje tento projekt Rada mládeže Slo-
venska.

V obci sa zapojili predovšetkým eRkári,
a to tým, že skrášľovali zastávky a ich okolie
vyzbieraním odpadkov, umytím lavičiek
a poometaním pavučín. Našli sa aj ľudia,
ktorí im bez problémov nachystali do vedier
vodu. Tak mali aspoň o niečo jednoduchšiu
prácu a my sme mohli čakať na autobus
v čistom prostredí.

Mária Brišová

Robím dobrovoľne
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Život v škole, život v obci

S mesiacom december sú okrem dlhých
zimných večerov a snehových závejov, spä-
té najmä dve udalosti, ktoré každoročne roz-
žiaria detské tváre, a to Svätý Mikuláš
a Vianoce. Keďže práve škola je inštitúcia,
kde naši najmenší trávia so svojimi roves-
níkmi väčšinu svojho pracovného času, Mi-
kuláš ich neobíde ani tu. Vedenie školy pri-
pravuje na štvrtok 6. decembra, pre svojich
žiakov iné doobedie na aké sú zvyknutí.
Tento deň začnú spoločne 7:30 slávnostnou
svätou omšou v Kostole sv. Anny. Po nej sa
žiaci 1. stupňa presunú do jedálne ZŠ a žiaci
2. stupňa do sály kultúrneho domu, kde bude
mať každá trieda svoj program, v ktorom
bude prezentovať básne, piesne, či scénky
prevažne s Mikulášskou a Vianočnou tema-
tikou. Samozrejme na deti po tomto progra-
me čaká i malý darček vo forme mikulášske-
ho balíčka, ktorý bude financovaný
z prostriedkov ZRPŠ. Aj deti v materskej
škole sa na tento deň tešia. Tie budú mať svoj
program v jedálni MŠ a darčeky im zabez-
pečí CRT electronic s.r.o.

Keď sa však povie škola, mnohí z nás si
predstavia kopec detí, kriku, či určitý odpor
k učeniu. Málokomu však napadne, že by sa
za ňou mohli skrývať i starší ľudia v dôchod-

kovom veku. Trošku paradoxné, ale v našej
škole sa to predsa len stať môže a to najmä
v stredu po obede, kedy do školy zavítavajú
obyvatelia Domova dôchodcov a sociálnych
služieb a v rámci šachového krúžku vyzýva-
jú žiakov na rovnocenné partičky. Ako sa

vraví, začalo to nevinne, obyčajným pozva-
ním, no postupne sa z toho stala pravidel-
nosť, ktorej sa obe strany veľmi tešia. Jedna
preto, že môže vďaka skúsenostiam starších
napredovať a učiť sa novým taktikám a druhá
pre odreagovanie, využitie voľného času strá-
veného v spoločnosti a taktiež aktivite, ktorá
ich baví a pomáha zabudnúť na starosti
všedného dňa. To, že je tomu skutočne tak,

prezrádza nielen ich úsmev a slovná vďaka
po čase strávenom s deťmi, ale i túžba
s prosbou prísť zas. A deti taktiež neostávajú
bez odozvy, lebo samé vyzývajú našich star-
kých na súboje, v ktorých sa často učia
s pokorou prijímať prehru. A na druhej stra-
ne ich to tiež učí pristupovať k starším ľuďom
ako k osobám, ktoré patria do spoločnosti
a môžu mladému človeku ešte niečo odo-
vzdať. Šachový krúžok však nie je jediný,
ktorý naši starkí v škole navštevujú. Tiež by
ste ich mohli nájsť za monitormi v počítačo-
vej triede, kde sa učia najmä prvotným zása-
dám pri práci s počítačom. Pre nás už každo-
denná záležitosť, pre nich stále „španielska
dedina“, v ktorej sa však krôčik po krôčiku
učia objavovať tajomstvá písania v progra-
me Word, či surfovania po internete. Spolu-
práca školy s domovom dôchodcov však
ešte pokračuje. Starkí sa zúčastnili aj projek-
tového dňa, ktorý prebiehal vo štvrtom roč-
níku a pravidelne sa stretávajú i na tzv. „Stret-
nutiach s knihou“ kde im pani zástupkyňa
Mgr. Elena Mazúchová číta. V období pred
Vianocami sa tiež zúčastnia aj tvorivých diel-
ní, kde budú zdobiť medovníky.

Veronika Kvaková

Október, jeden z jesenných mesiacov dá-
vajúci priestor našej zvýšenej pozornosti,
ohľaduplnosti a úcty k ľuďom, ktorí práve
prechádzajú jeseňou svojho života.

Aj v Oravskej Lesnej sa v tomto mesiaci
venovala pozornosť týmto našim o niečo star-
ším spoluobčanom. Kultúrne podujatie uspo-
riadal Obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ
a sociálnou komisiou. V Kultúrnom dome sa
stretlo okolo 200 dôchodcov, ktorí sa nechali
potešiť vystúpením detičiek materskej a zá-
kladnej školy, či vystúpením detského
folklórneho súboru pod vedením p.Viktora
Chudobu. Nechýbalo ani občerstvenie, či

OKTÓBER... mesiac úcty k starším

malý darček. Neza-
budlo sa ani na Do-
mov dôchodcov.
Tam sa svojím vystú-
pením predviedli tie
najmladšie detičky
(do troch rokov), kto-
ré navštevujú detské
centrum Sedmokrás-
ku pod vedením
p. KatarínyKatrenčí-
kovej. Tie babkám
a dedkom pekne za-
spievali aj zatanco-

vali. Prekvapil aj
miestny Klub dô-
chodcov, ktorý oby-
vateľov Domova dô-
chodcov prišiel pote-
šiť spevom ľudových
piesni v sprievode
dvoch harmonikárov,
potvrdila predsedníč-
ka klubu p. Emília
Chvojková. Nechý-
bali ani piesne na že-
lanie, dodala pani
Chvojková. Odpo-

ludňajším spríjemnením bolo pre obyvate-
ľov Domova dôchodcov aj čítanie povestí,
ktoré im v rámci užšej spolupráce medzi ZŠ
s MŠ a Domovom dôchodcov pravidelne od
októbra chodieva čítať p. Elena Mazúchová,
zástupkyňa ZŠ.

Je veľmi milé, že si dokážeme uctiť na-
šich starších spoluobčanov, čo len troška
viac ako nám dovoľujú každodenné povin-
nosti. O to krajšie a potešujúce je to, keď sa
do diela zapoja všetci, od tých najmladších
až po vrstovníkov. Verím, že naši dôchodco-
via by takýto október privítali aj častejšie.

Jozef Rošťák
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Zo športu

Stolný tenis
Stolný tenis je v našej obci o niečo internejší šport a nemá za

sebou ani takú škálu fanúšikov ako ľadový hokej. Jeho výsledky
však taktiež stoja za povšimnutie. Naša obec má tri družstvá v
oravskej a jedno v oravsko-liptovskej súťaži. Najlepšie na tom stojí
práve toto „A“ mužstvo, ktoré sa v 4. lige drží na popredných
miestach a vybudovalo si určitú stolnotenisovú autoritu nielen medzi
oravskými, ale i medzi liptovskými obcami. Už druhý rok je posilou
tohto tímu hráč Tvrdošína – Juraj Teplanský, ktorý i svojou účasťou
na tréningoch pomohol k športovému rastu mladých hráčov ako
Matej a Roman Kolenčík, ktorí s ním hrávajú v tejto skupine. Herne
ich ešte dopĺňa Ivan Srogončík a náhradníci z „B“ tímu – Dávid
Grofčík, Milan Laššák, Matej Nadašský a Michal Póčik, ktorí zas
majú svoje hlavné miesto v oravskej 5. lige. Tím „C“ je členom 6.
ligy a naopak zvádza boj o udržanie sa v tejto skupine, nakoľko
úroveň skupiny o niečo preceňuje ich spoločné kvality. Predstavujú
ju Milan Murín, Anton Kvak, Dušan Antušák a Veronika Kvaková.
Hráči Michal Vrbinčík, Marián Brišš, Miroslav Fafejta a František
Briš so synom Martinom ako „D“ tím hája prvú priečku 8.ligy a sú
hlavným ašpirantom na postup do 7. ligy. I v tomto športe vyrastá v
našej obci nová generácia, v ktorej je veľký športový potenciál a
ktorá zbiera skúsenosti na rôznych súťažiach divízie. Sú to žiaci ako
spomínaný Martin Briš, Lukáš a Gustáv Kojda a naši dvaja najmlad-
ší – Lukáš Rabčan a Tomáš Brisuda. Dúfame, že ich chuť a túžba
neopustí a budú napredovať i naďalej.

Veronika Kvaková

Hokej
Šport je neodmysliteľnou súčasťou našej rozľahlej oravskej obce.

Či už sú to aktívni reprezentanti našich farieb v rôznych odvetviach,
alebo fanúšikovia, ktorí netrávia nedeľu iba v pohodlí svojich obýva-
čiek, ale zoberú svoje rodiny a vyberú sa s nimi na ihrisko, štadión, či
do telocvične. Samozrejme za nich sme my, športovci, veľmi vďační.
V zimnom období táto športová časť našej obce žije prevažne hoke-
jom a stolným tenisom, keďže sezóny týchto dvoch športov sú už
v plnom prúde. Hokej je finančne a tiež priestorovo jeden z najná-
ročnejších športov na svete, preto i na Slovensku nemá také zastúpe-
nie ako napríklad futbal. Rovnako je to samozrejme i na Orave, kde
ale existuje pár obcí, ktorých túžba po hokeji je silnej-
šia ako nepriaznivé podmienky a pod záštitou Orav-
ského zväzu ľadového hokeja vytvorili skupinu,
v ktorej pravidelne počas zimných mesiacov bojujú
o prvenstvo. A samozrejme družstvo hokejistov Orav-
skej Lesnej v nej už má svoje čestné miesto. O tom, že
to nie sú len nováčikovia súťaže svedčia aj ich výsled-
ky, s ktorými sa držia na popredných miestach tabuľ-
ky. Pod trénerským dohľadom Antona Murína sa kapi-
tánskeho vedenia ujal Marek Olbert, ktorému sú hlav-
nou oporou mladí a talentovaní hráči ako Lukáš
a Róbert Brňák, Matej Habľák, Peter a Ján Kurek,
Anton Laššák, Marek Kvak, Pavol Murín či brankár
Matúš Laššák. Samozrejme tak potrební hráči s už
o niečo väčšími skúsenosťami ako Jozef Habľák, Mi-
lan a Rudolf Laššák. Premiérovú sezónu zahájili no-
váčikovia a to Jakub Demko, Ján Podstavek, František
Dulovec ml. a najmladší člen tímu – Matej Laššák,
z ktorého sa rodí nielen hokejový, ale i futbalový talent. Nesmieme
však zabudnúť na „hnaciu silu“ nášho tímu v podobe troch hráčov
z Dolného Kubína a to Mateja a Jakuba Piňáka, Jakuba Martvoňa
a taktiež Juraja Brňáka z Krušetnice, ktorí svojimi výkonmi do
veľkej miery ovplyvňujú úroveň našich zápasov. S hokejom sa však
v mnohých mysliach automaticky spája i náš hokejový štadión
a jeho využitie počas najbližších zimných mesiacov. Ako sme sa od
konateľa TJ ORLES, s.r.o. - Ing. Dominika Murína dozvedeli na-
priek tomu, že hokejová sezóna sa už dávno začala, počasie našej
ľadovej ploche veľmi nepraje, nakoľko prísroje, ktoré TJ vlastní nie
sú na samotné chladenie, ale iba dochladzovanie, preto sa až

s prichádzajúcimi mrazmi, môžeme tešiť i na ľadovú plochu, ktorú až
potom možno udržať na dlhšiu dobu. Zatiaľ si rovnako ako väčšina
oravských obcí musíme vystačiť s hokejovými štadiónmi v Dolnom
Kubíne a na neďalekom Altise. Virtuálny svet nám ponúka stále
väčšie a väčšie možnosti, preto by sme chceli dať do pozornosti
i facebookovú skupinu Hokejisti TJ Oravská Lesná a ich fanúšiko-
via, do ktorej sa môžete pridať a budete bližšie informovaní
o dátumoch, prípadnom odchode autobusu, či o výsledku a priebehu
konkrétneho zápasu. Taktiež si tam môžete pozrieť aktuálne fotogra-
fie, o ktoré sa stará Juraj Kojda. Aj naša redakcia Lesnianskych

novín vám plánuje v dohľadnej dobe tieto informácie zverejňovať na
svojej facebookovej stránke, tak veríme, že sa nám to podarí a zvýši
sa informovanosť i v tejto oblasti.

Aktuálna tabuľka po 7. kole súťaže.

Por Názov tímu Z V R P Skóre B

  1. Dolný Kubín 7 5 2 0 36:18 12
  2. Námestovo 7 5 0 2 27:23 10
  3. Oravská Lesná 6 4 1 1 33:13 9
  4. Pucov 7 4 1 2 26:17 9
  5. Slanica 6 3 0 3 23:25 6
  6. MTS 6 3 0 3 21:26 6
  7. Liesek 7 2 1 4 24:40 5
  8. Trstená 6 1 2 3 19:20 4
  9. Oravský Podzámok 6 1 2 3 15:17 4
10. Podbiel 6 1 1 4 12:26 3
11. Oravská Poruba 6 0 2 4 18:29 2

Lyžovačka opäť trošku zdražie
Kde a za koľko budeme lyžovať

(ceny lístkov na hlavnú sezónu od 7.1.2013)

Oravská Lesná

– celodenný lístok 16 € 3 hodiny 12 € regionálny 10 €
                   (pre občanov Or. Lesnej)

Kubínská hoľa

–  celodenný lístok 21 € 4 hodiny 17 €
Roháče, Spálená

–  celodenný lístok 21 € 4 hodiny 18 €
Racibor, Or. Podzámok

–  celodenný lístok 16 € 4 hodiny 13 €
SKI zábava Hruštín

–  celodenný lístok 14,90 € 4 hodiny 10,90 €
Krušetnica

–  celodenný lístok 10 €, 4 hodiny 9 €, večerný 10 €

Zdroj: MY Orava
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V zariadení sa snažíme o vhodné a účelné
využívanie voľného času klientov zamerané
na ich sebarealizáciu v rôznych oblastiach
a záujmovú činnosť zameranú na rozvoj zruč-
ností klientov, kultúrno-spoločenskú činnosť
v záujme rozvoja schopností a estetického
cítenia klientov. Klienti sa zúčastňujú na rôz-
nych kultúrnych, spoločenských a iných pod-
ujatiach, no nielen ako návštevníci, ale aj
ako účinkujúci. Zúčastňujú sa na rôznych
výletoch od poznávania vlastnej krajiny až
po zahraničie.

Snažíme sa o to, aby sa život klientov
v našom zariadení stal zmysluplným a plno-
hodnotným.

Klienti zariadenia sa v rámci spolupráce
so Základnou školou s materskou školou
v Oravskej Lesnej pravidelne stretávajú so
žiakmi a učiteľmi pri rôznych príležitostiach
a záujmových aktivitách, na ktoré sa vždy
veľmi tešia, pretože spestrujú život našich
klientov. Ďakujeme riaditeľovi ZŠ Oravská
Lesná, všetkým učiteľom a žiakom za to, že
svojimi aktivitami obohacujú a spestrujú ži-
vot našich klientov a že v ich spoločnosti
naši seniori prežívajú čarovné a nezabudnu-
teľné chvíle.

Zo života klientov v DSS a ZPS Zákamenné pracovisko Or. Lesná

Pri príležitosti mesiaca október ,,Mesia-
ca úcty ku starším“ boli klientov potešiť so
svojím kultúrnym programom a milými dar-
čekmi deti z MŠ Oravská Lesná.

Naši seniori boli pri príležitosti ,,Mesiaca
úcty ku starším“ pozvaní na návštevu do
základnej školy, kde učiteľky a žiaci pre nich
pripravili predpoludnie s magickou atmo-
sférou, s nádherným kultúrnym programom
a tiež výborným pohostením.

Klienti sa v základnej škole s učiteľmi
a so žiakmi pravidelne stretávajú na šacho-
vom a počítačovom krúžku, kde sa vzájom-
ne obohacujú o svoje skúsenosti a vedomos-
ti.

Pred blížiacim sa adventom klienti s ra-
dosťou prijali pozvanie na návštevu do zá-
kladnej školy, kde spolu so žiakmi a učiteľ-
kami zručne zdobili napečené medovníčky
a ďalší deň vyrábali adventné vence. Okrem
sladkých medovníčkov a pekných advent-
ných vencov sa klienti domov vrátili veľmi
šťastní a obohatení o nezabudnuteľné zážit-
ky.

Návšteva Osvienčimu

Niektorí z našich seniorov z DSS a ZPS
pracovisko Oravská Lesná majú na časy dru-
hej svetovej vojny dodnes živé spomienky.
Aj napriek tomu, že určite nejde o milé spo-
mienky, chceli si ich pripomenúť v Osvien-
čime, ktorý je jedným z najznámejších piet-
nych miest. Toto pietne miesto navštívilo
12.10.2012 sedem klientov z nášho zariade-
nia. Návštevu Osvienčimu organizovala Zá-
kladná škola v Oravskej Lesnej.

Katarínska zábava

Stalo sa už tradíciou, že naši klienti sa
spoločne stretávajú na Katarínskej zábave,
na ktorej sa zabávajú spolu so zamestnanca-
mi. Samozrejme nechýbala príjemná hudba
a výborné pohostenie.

DSS a ZPS Zákamenné
Bc. Ľubomíra Jagnešáková

Sobota 6. októbra 2012 bola pre našu
obec sviatočným dňom. 257 birmovancov
prijalo sviatosťou birmovania vzácne dary
Ducha svätého. Slávnostnú svätú omšu ce-

Prijali dary Ducha svätého

lebroval J. E.  Mons. ThDr.
Štefan Sečka, Phd, spišský bis-
kup, ktorý nás obohatil Božím
slovom a duchovne posilnil.
Jeho povzbudivé slová a rady
boli pre nás všetkých veľkým
prínosom. Veríme, že padnú
na úrodnú pôdu.

Celú sviatočnú atmosféru
umocňovalo krásne počasie.

Všetkým birmovancom zo
srdca prajeme, aby naplnený
Duchom svätým kráčali vždy
tou správnou cestou.

Anna Pojezdalová
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia Z obecnej matriky

Naša matrika zaevidovala k 1.9.2012 3288 obyvateľov,
ktorí sú natrvalo prihlásení v našej obci. Z toho 1673 žien
a 1615 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...

September: Tamara Chudobová, Rudolf
Šteininger, Nela Murínová, Klára
Opartyová, Katarína Dulovcová

Október: Gréta Melicharová, Pat-
rik Kojda, Michal Briš, Tomáš
Belicaj

November: Tomáš Poleč, Eduard
Kolenčík

Od nás odišli...

September: František Briš 50 r.
Október: Jozefína Murínová 83 r.

Anton Chromek 84 r.
November: Jozef Vrbinčík 58 r.

Viktor Rabčan 61 r.
Duľovčík Peter 38 r.

Jubileum oslávili...

90 rokov – Krivulčík Emil, Tisoňová Kristína
85 rokov – Holubčíková Emília, Krivulčí-

ková Justína
80 rokov – Murínová Irena
75 rokov – Holubčíková Justína, Brišo-

vá Mária
70 rokov – Florková Ľudmila, Brišová

Kristína

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

Agneša Lašáková, matrikárka

Krásny pozdrav a obdiv
s prianím pevného zdravia,
lásky, pokoja a Božieho po-
žehnania patrí manželom
Margite a Martinovi Ko-
lenčíkovým z Jasenovskej,
ktorí sa tento rok dožili krás-
neho životného jubilea a to
65 rokov spoločného života.

„Ešte sa pamätáš, akú že nám to vtedy hrali, veselú, či

ťahavú ? Mala si v tvári páľavu a ústa sa Ti usmievali.

Keby sa rôčky vrátili, lesíkom by sme randili, vybral by

som si zas znova, láska moja len Teba.“...

65 rokov spoločného života

� Súkromne doučím anglický jazyk - deti, maturantov, dospe-
lých. 4 € / hod.
kontakt: 0949 858 558

� Predám GRAND CHEREOKEE JEEP, rok výroby 2002,
2,7 diesel, zelená metalíza, výborný stav, 136-tis. km, cena
5900 €, dohoda možná, kontakt: 0949 858 558

Potešte svojích blízkych originálnym darčekom

Predaj a potlač textílií a reklamných predmetov

- Potlač tričiek
- Potlač detského oblečenia
- Potlač pracovného oblečenia
- Potlač keramiky

a iných reklamných predmetov
- Autonálepky
- Rezaná samolepková reklama
- Fotodarčeky
- Reklamný polep automobilov

Stanislav Novosad, Jasenovská 470, Oravská Lesná

Tel: 0905529597

e-shop: www.potlacma.sk email: info@potlacma.sk

Balíčky si môžete zakúpiť v Masérskom centre od 9.00 do
12.00 od pondelka do piatka alebo po tel. dohode.
Bližšie informácie na tel. čísle 0908 917 809.

TIP NA VIANOČNÝ DARČEK
Chcete urobiť na Vianoce radosť svojím blízkym ?

MASÉRSKE CENTRUM na zdravotnom stredisku
Vám ponúka darčekové poukážky na masáž,

ktoré budete môcť využiť do 30.6.2013

Balíček 2 x 0,5 hod. masáž za cenu 9 €

Balíček 5 x 0,5 hod. masáž za cenu 22 €

Balíček 7 x 0,5 hod. masáž za cenu 31 €

Balíček 10 x 0,5 hod. masáž za cenu 43 €


