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Túto zimnú sezónu sa naši hokejisti tešili dvakrát. Prvou príležitosťou na
radosť bola úspešná realizácia umelého zamrazovania domácej ľadovej plo-
chy. Druhým o to radostnejším momentom bolo víťazstvo Oravskej hokejovej
súťaže. Víťazný pohár OHS držali naši hokejisti v rukách po tretíkrát, tentoraz
to bolo po dlhých 25rokoch. Víťazstvo našich chlapcov je určite zaslúžené. Je
to však výsledok dlhodobej systematickej práce nášho hokejového tímu, ktorý
sa začína od mladého veku hráčov. Treba tiež spomenúť dlhoročnú záslužnú
prácu trénera pána Antona Murína, ktorý je pri našom hokejovom tíme už
30 rokov. Pod priaznivé podmienky sa iste podpísalo aj garantovanie ľadu na

domácom štadióne, ktorý vytvára našim hokejistom rovnaké podmienky, aké
majú hráči iných mužstiev. No a samozrejme treba spomenúť aj našich hokejo-
vých fanúšikov, ktorí pravidelne chodili povzbudzovať našich hokejistov na
domácom ľade, ale aj na ľade súperov. Najväčším emocionálnym zážitkom bol

TITUL MAJSTRA PO 25. rokoch

VEĽKÁ NOC
„Požehnané Veľkonočné sviatky, plné

milosti z Kristovho zmŕtvychvstania

Vám praje
redakcia LN“.

Veľkej noci predchádza pôstne obdobie, ktoré začína Popolcovou stredou.
Koná sa na pamiatku štyridsaťdenného pôstu Pána Ježiša na púšti. Je to čas
kajúcnosti a pokánia. Do kajúcnosti nás v tomto čase povzbudzuje rozjímanie
o umučení Pána Ježiša. Veriaci tento čas posväcujú odriekaním a skutkami
dobročinnej lásky.

 Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cir-
kevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkrie-
senie Ježiša Krista. Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky –
paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl)
na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.

Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je
Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia, z toho je názov
Veľkonočné trojdnie. Ono je vlastne vyvrcholením Veľkého týždňa. Začína sa
omšou Večere Pána na Zelený štvrtok a končí sa vešperami Veľkonočnej

(Pokračovanie na str. 7)

iste 2. finálový zápas v Dolnom
Kubíne, kde práve za obrovskej
podpory lesňaského publika sa na-
šim chlapcom podarilo obrátiť stav
s Dolným Kubínom z 0:2 na 3:3.
Skutočné hokejové napätie vládlo
až do konca, keď len 24 sekúnd
pred koncom zápasu sa našim po-
darilo dať dôležitý vyrovnávajúci

gól. O získaní pohára sa rozhodovalo až po predĺžení v samostatných nájaz-
doch. Ešte raz veľká vďaka fanúšikom, ktorí naozaj žili hokejom, samozrejme
trénerovi a bezpodmienečne našim hokejovým hviezdam, ktorým zároveň už
teraz prajeme ďalšiu úspešnú hokejovú sezónu.

Redakcia LN
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

UzneseniaUzneseniaUzneseniaUzneseniaUznesenia
zo dňa 13. 11. 2015zo dňa 13. 11. 2015zo dňa 13. 11. 2015zo dňa 13. 11. 2015zo dňa 13. 11. 2015

OZ schvaľuje
predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP s nasle-
dovnými údajmi:
– názov projektu: KANALIZÁCIA A ČOV

ORAVSKÁ LESNÁ
– 438 630,30 € ako výšku maximálneho celko-

vého spolufinancovania projektu zo strany žia-
dateľa z celkových oprávnených výdavkov, -
kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

OZ schvaľuje
predloženie NFP z Environmentálneho fondu
s nasledovnými údajmi:
názov projektu: „Špeciálne zametacie vozidlo“
5 % ako výšku maximálneho celkového spolufi-
nancovania projektu zo strany žiadateľa z celko-
vých oprávnených výdavkov

OZ schvaľuje
predloženie NFP z Environmentálneho fondu
s nasledovnými údajmi:
– názov projektu: „Traktor so zberovým príve-

som“
– 5 % ako výšku maximálneho celkového spolu-

financovania projektu zo  strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov

OZ schvaľuje
 predloženie žiadosti o riešenie havarijnej situácie
ZŠ s MŠ s nasledovnými údajmi:
– názov: „oprava strechy telocvične“
– 10 % ako výšku maximálneho celkového spo-

lufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov

OZ schvaľuje
predloženie žiadosti o riešenie havarijnej situácie
ZŠ s MŠ s nasledovnými údajmi:
– názov: „oprava šatní“
– 10 % ako výšku maximálneho celkového spo-

lufinancovania projektu  zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov

OZ schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP z Environmentálneho
fondu s nasledovnými údajmi:
– názov projektu : „Výmena okien a dverí Ma-

terská škola Oravská Lesná p. č.: 7910/1 okres
Námestovo“

– 5 % ako výšku maximálneho celkového spolu-
financovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov

OZ schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP z Environmentálneho
fondu s nasledovnými údajmi :
– názov projektu: „Opatrenia na ochranu pred

povodňami v obci Oravská Lesná“
– 5 % ako výšku maximálneho celkového spolu-

financovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov.

OZ schvaľuje
prípravu projektu pre investičný zámer: rozšírenie

vodovodu v miestnych častiach Kubínska, Lehot-
ská, Pribišská a Brišovka.

OZ schvaľuje
doplnok č. 2/2015 k VZN č. 6. O poskytovaní
príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovaní stra-
vy dôchodcom v obci Oravská Lesná so zmenami
a doplnkami

OZ schvaľuje
návrh kúpnej zmluvy na kúpu podielu multifunkč-
ného štadióna, súp. číslo 1202, postaveného na
pozemku registra „C“ KN parc. č. 7899/5, o výme-
re 2018 m2, zapísané na LV č. 1343, k.ú. Oravská
Lesná okres Námestovo o veľkosti podielu 3/10
v prospech obce Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
prenájom časti štadióna zo strany obce Oravská
Lesná ako prenajímateľa v prospech spoločnosti
TJ OrLes, s.r.o. ako nájomcu, za účelom jeho pre-
vádzkovania, odplatne vo výške nájmu 1 € ročne.

OZ schvaľuje
návrh VZN č. 4 /2015 na umiestnenie volebných
plagátov politických strán počas volebnej kampa-
ne.

OZ neschvaľuje
príspevok na úhradu polovice cestovných nákla-
dov na manifestáciu dňa 17. 11. 2015 z príležitosti
pripomenutia si nežnej revolúcie

Uznesenia
zo dňa 15.12.2015

OZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia
znesení

OZ žiada
1. prenajímateľa Obec Oravská Lesná, Oravská

Lesná č. 291, 029 57 Oravská Lesná IČO:
00314722 a nájomcu budovy materskej škôl-
ky /staršia budova/ Alexandra Briša, miesto
podnikania: Oravská Lesná 403, IČO:
33755833 o vzájomné dodržiavanie podmie-
nok nájomnej zmluvy zo dňa 30. 12. 2008
a dodatku č.1 zo dňa 7. 3. 2013 a nájomnej
zmluvy zo dňa 30. 7. 2009 a dodatku č. 1 zo
dňa 7. 3. 2013

2. nájomcu staršej časti budovy MŠ : Alexandra
Briša, miesto podnikania: Oravská Lesná 403,
IČO : 33755833 o úhradu dlžného nájomného
vo výške 3284,20, za obdobie 10/2014 – 12/
2015 do 31. 12. 2015 s možnosťou vypracova-
nia splátkového kalendára na úhradu dlžnej
sumy.

3. starostu obce o spracovanie statického posud-
ku k stavu budovy staršej časti MŠ.

OZ schvaľuje
pridelenie súpisného čísla a určenie vlastníckeho
práva v prospech Poľnohospodárskeho družstva
Oravská Lesná, so sídlom Oravská Lesná 1095,
IČO : 00 517 259 zapísané v OR vedenom okres-
ným súdom Žilina, oddiel: Dr, vložka 173/L- Zbl

s tým, že žiada predsedkyňu predstavenstva
p. Emíliu Pojezdalovú o schválenie zmluvy o zria-
dení vecného bremena, spočívajúceho v predkup-
nom práve k tejto budove v prospech Obce Orav-
ská Lesná, Oravská Lesná č. 291, 02957 Oravská
Lesná IČO : 00314722.

A/ OZ berie n a vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o stave pohľadá-
vok obce voči dlžníkom a ich vymožiteľnosti;

B/ OZ schvaľuje
nasledovný postup pri vymáhaní pohľadávok zo
strany Obce Oravská Lesná :
1. zaslať dlžníkovi maximálne 2 upomienky

s tým, že v 2. upomienke bude dlžník upozor-
nený na skutočnosť, že po nezaplatení dlhu
v stanovenej lehote, bude tento dlh vymáhaný
súdnou cestou;

C/ OZ schvaľuje
zverejňovanie dlžníkov obce na internetovej
stránke obce v sekcii – úradná tabuľa;

D/ OZ žiada
starostu obce pripraviť návrh na odpis nevy-
možiteľných pohľadávok Obce Oravská Les-
ná.

OZ schvaľuje
A/ zmenu návrhu VZN obce Oravská Lesná

č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:
znenie § 5 sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrá-
dza sa novým, nasledovným znením:
1) Sadzba poplatku je: a) 0,0384 EUR za oso-
bu a kalendárny deň pri zmesovom komunál-
nom odpade pre rodinné domy a byty. U jedné-
ho rodinného domu a bytu sa vyrubuje popla-
tok maximálne pre 6 osôb; b) 0,0767 EUR za
osobu a kalendárny deň pri zmesovom komu-
nálnom odpade pre chaty, chalupy a rodinné
domy využívané pre individuálnu rekreáciu;
c) 0,03 EUR za kilogram drobných staveb-
ných odpadov bez bsahu škodlivín; d) 75 EUR
za odvoz jednej kuka nádoby u právnických
osôb vykonávajúcich činnosťna území obce
Oravská Lesná a podnikateľských subjektov
podnikajúcich na území obce Oravská Lesná.
V prípade väčšieho počtu kuka nádob u jedné-
ho poplatníka sa mu poplatok násobí týmto
počtom.

B/ VZN obce Oravská Lesná č. 5/2015 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady so zmenami a doplnkami.

A/ OZ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návr-
hu rozpočtu obce na rok 2016

B/ OZ schvaľuje
1. návrh rozpočtu obce na rok 2016
2. návrh rozpočtu ZŠ s MŠ

OZ berie na vedomie
návrh viacročného rozpočtu na roky–
2017–2018
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OZ schvaľuje
A/ zmenu návrhu VZN č. 4/2015 o vymedzení

miest na umiestňovanie volebných plagátov
v čase volebnej kampane na území obce Orav-
ská Lesná nasledovne: v § 3, ods. 2 sa písmeno
c) v celom rozsahu vypúšťa.

B/ VZN č. 4/2015 o vymedzení miest na
 umiestňovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane na zemí obce Oravská Les-
ná so zmenami a doplnkami

OZ schvaľuje
prenájom pozemku od spoločnosti VGinves-
tičná, s.r.o., sídlo Oravská Lesná 1100, IČO:
46 167 196, Oddiel: Sro, vložka č. 54653/L, na
parc, č, 7910/1, 7999/4, 7010/1, cesta 7765/4,
7765/5 a nájom časti pozemku 7915/2 o výme-
re 1500 m a to v cene 0,50 € za 1 m2 po dobu
10 rokov a následne 1 € za m2 po uplynutí
10 rokov . Nájom sa uzatvára na dobu určitú,
s možnosťou ukončenia nájmu po dohode obi-
dvoch strán. Výpovedná lehota je minimálne
10 rokov.
Prenajímateľ súhlasí so zriadením vecného bre-
mena spočívajúceho v predkupnom práve
Obce Oravská Lesná k predmetným pozem-
kom. Všetky práva a písomnosti prechádzajú
bez výhrad na všetkých právnych nástupcov
prenajímateľa

OZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na rok 2016

OZ berie n a vedomie
správu kontrolóra o kontrole vytvárania a čer-
pania sociálneho fondu.

OZ žiada
Zelenú lekáreň v Oravskej Lesnej, zastúpenú
p. Mgr. Harmatovou o predĺženie otváracích
hodín aspoň do 15.00 hodiny.

OZ schvaľuje
inventarizačné komisie

OZ berie n a vedomie
správu z komisie verejného poriadku.

A/ OZ berie n a vedomie
písomnú žiadosť Jozefíny Ladňákovej o ukon-
čenie mandátu poslankyne OZ a predsedkyne
finančnej komisie

B/ konštatuje
1. zánik mandátu poslankyne OZ p. Jozefíny Lad-

ňákovej ako aj zánik predsedkyne finančnej
komisie

2. že zvolený poslanec OZ p. Ing. Brňák František
zložil  zákonom predpísaný sľub poslanca OZ

Uznesenia
zo dňa 8. 1. 2016

OZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o plnení uznese-
nia

A/ OZ konštatuje, že
1. Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu

obce Oravská Lesná /ÚPN-O/ bol po dobu
30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyk-
lým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štát-

nej správy, samosprávy, právnickými a fyzic-
kými osobami v súlade s ustanovením
§ 22 stavebného zákona

2. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej sprá-
vy, samosprávy a právnických osôb sú akcep-
tované v dopracovanom návrhu Zmeny a Do-
plnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná, resp. bude
sa k nim prihliadať v rámci spracovania ná-
slednej projektovej dokumentácie a pred reali-
záciou stavieb

3. Fyzickým a právnickým osobám. ktorých po-
žiadavky nemohli byť zohľadnené bolo stano-
visko obstarávateľa k pripomienkam, ktoré
vzniesli k prerokovanému návrhu Zmeny
a Doplnku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná doruče-
né písomne, v súlade s ustanovením § 22,
ods. 7) stavebného zákona

4. Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej poli-
tiky v Žiline preskúmal návrh Zmeny a Dopln-
ku č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná podľa § 25
stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné
stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2016/
001060/HRI zo dňa 4.1.2016.

B/ OZ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgá-

nov štátnej správy, samosprávy, a právnických
osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O
Oravská Lesná

2. Vyhodnotenie pripomienok fyzických a práv-
nických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku
č. 1 ÚPN-O Oravská Lesná

C/ OZ schvaľuje
1. Zmenu a Doplnku č. 1 Územného plánu obce

Oravská Lesná v súlade s ustanovením
§ 26 ods. 3) stavebného zákona

2. VZN č. 1/2016 Obce Oravská Lesná o záväz-
nej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného
plánu obce Oravská Lesná v súlade s ustano-
vením § 27 ods. 3) stavebného zákona

OZ schvaľuje
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

obce Oravská Lesná na roky 2016 – 2024
2. Návrh VZN č. 2/2016 k programu hospodár-

skeho a sociálneho rozvoja obce Oravská Les-
ná

OZ schvaľuje
1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný prí-

spevok s názvom: ,,Zníženie energetickej ná-
ročnosti objektu materskej školy, Oravská Les-
ná“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z Operačné-
ho programu Kvalita životného prostredia, Pri-
oritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlí-
kové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Investičná priorita 4.3 – Podpora energetickej
efektívnosti, inteligentného riadenia energie
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov
vo verejných infraštruktúrach, vrátane verej-
ných budov a v sektore bývania, Špecifický
cieľ : 4.3.1., Zameranie: Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov, kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC431-2015-6

2) predpokladané celkové oprávnené výdavky na
projekt : 1 080 000,00 EUR

3) výška maximálneho celkového spolufinanco-
vania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov :  54 000,00 EUR

Výsledky volieb
v našej obci:

1.) SMER-SD 544 hlasov 29,58 %
2.) KDH 273 hlasov 14,84 %
3.) SNS 245 hlasov 13,32 %
4.) SIEŤ 218 hlasov 11,85 %
5.) OĽANO 204 hlasov 11,09 %
6.) ĽS NS 147 hlasov 7,99 %
7.) SaS 85 hlasov 4,62 %
8.) SME RODINA 67 hlasov 3,64 %

Výsledky volieb
v % na Slovensku:

•  Smer – 28,8 %
•  SaS – 12,10 %
•  OĽaNO-NOVA – 11,02 %
•  SNS – 8,64 %
•  Most-Híd – 6,50 %
•  ĽS NS  – 8,04 %
•  Sieť – 5,6 %
•  Sme Rodina -– 6,62 %
•  KDH – 4,94 %

OZ schvaľuje
VZN č. 3/2016 o čase a mieste zápisu dieťaťa
do ZŠ a to druhu stredu v mesiaci apríl v čase
od 13.30hod. do 15.00 hod. v priestoroch škol-
skej jedálne

OZ volí
predsedu finančnej komisie Jozefa Rošťáka,
poslanca OZ

Voľby do Národnej rady SR

O tom, že Lesňanom nie je ľahostajné, kto bude
zastupovať náš štát v parlamente a vo vláde,
svedčí aj vysoká volebná účasť. Účasť 77,3 %
prestavuje nadpriemer účasti voličov na celom
Slovensku, ktorý dosiahol necelých 60 %. Malý
nebol ani záujem našich voličov zo zahraničia, či
tých, ktorí požiadali o voličský preukaz. Spolu
išlo o 129 ľudí. Samozrejme, aj v našej obci
volili turisti, ktorých bolo takmer 100.

Redakcia LN

Obecné zastupiteľstvo má
nového poslanca

V decembri 2015 oznámila pani Jozefína Lad-
ňáková, že sa vzdáva poslaneckého mandátu. Na
januárovej schôdzi Obecné zastupiteľstvo prijalo
ďalšieho v poradí náhradníka, a to pána Ing. Fran-
tiška Brňáka.

Oravská Lesná už dlhšie nemá volebné obvo-
dy, ako tomu bolo v minulosti, keď každý obvod
mal „svojho“ poslanca. Preto v prípade potreby, sa
občania môžu obrátiť na ktoréhokoľvek poslanca
OZ alebo na OcÚ, prípadne môžu využiť novo-
zriadenú kolónku na webovej stránke obce „Na-
píšte nám“.

Redakcia LN
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Otázka poskytovania odborného lekárskeho
vyšetrenia našich najmenších je stále veľmi disku-
tovanou témou. Od novembra minulého roka sa
každodenne usilujeme získavať informácie o tom,
ktorá pani doktorka alebo pán doktor by vedel
v našej obci opäť pomôcť našim maminkám tým,
že by už nemuseli merať niekoľko kilometrov za
lekárskym vyšetrením spolu so svojím chorým die-
ťaťom. Osobne som sa snažil intenzívne spolupra-
covať so ŽSK a spoločne sme hľadali riešenie situ-
ácie takým spôsobom, aby sa v našej obci ambu-
lancia nemusela zatvoriť. Žiaľ, tým, že sa zástupco-
via sročky, ktorú mala pani doktorka Škorvagová
rozhodli pozastaviť licenciu, nebolo možné v našej
obci zdravotné karty ďalej ponechať v ambulancii
a museli byť prerozdelené medzi dvoch zastupujú-
cich lekárov. V tomto momente tiež nebolo možné
priestor ambulancie ponúknuť inému lekárovi, pre-
tože ho mala stále v nájme sročka a táto riadne
platila nájom aj poplatky a teda nám nájomná zmlu-

Od mája by sa dvere detskej ambulancie mohli opäť otvoriť

va nedovoľovala nájomnú zmluvu hneď zrušiť. Po-
kúšali sme sa komunikovať aj so Slovenskou lekár-
skou komorou, kde mi pani doktorka, ktorá má
pediatriu na starosti a Táto jednoznačne potvrdila,
že nedostatok detských lekárov je celoslovenský
problém, a i napriek snahe o získanie lekára nám
nie je schopná pomôcť.

Na náš podnet prerokovali túto situáciu aj na
rade SLK v Bratislave s tým, že budú s novou
vládou SR rokovať o možnostiach riešenia tohto
problému. Oslovili sme i celoslovenské média,
želaný výsledok sa však nedostavil. Ozvali sa nám
len dve lekárky, ani jedna sa však nerozhodla am-
bulanciu prevziať. Oslovovali sme i mladšie lekár-
ky, nakoľko sú v obci názory, že potrebujeme mlad-
šiu lekárku. Už v decembri minulého roka prejavi-
la vážny záujem o prevzatie ambulancie pani dok-
torka Murínová, naša spoluobčianka. Nepodarilo
sa však dohodnúť s majiteľmi sročky na prevzatí

ambulancie, preto sme sa stále snažili hľadať ešte
inú alternatívu.

Na zasadnutí OZ dňa 08.01.2016 sme po dis-
kusii s poslancami OZ a dovtedy neúspešnej snahe
o získanie detského lekára dospeli k záveru, že je
potrebné uvoľniť priestory detskej ambulancie
a teda vypovedať nájomnú zmluvu s sročkou, ktorá
mala priestory v nájme. Výpovedná lehota uplynie
30.04.2016. Dohodli sme sa, že jediným vhodným
riešením tejto situácie bude uzatvorenie nájomnej
zmluvy s pani doktorkou Murínovou, ktorá je ochot-
ná ordinovať v našej obci a pomôcť tak naším
rodinám pri i tak náročnej starostlivosti o ich detič-
ky.

Verím, že sa nám podarí spoločnými silami
vytvoriť pre pani doktorku také prostredie, aby sa
jej u nás dobre ordinovalo .

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

Za komunálny odpad zaplatíme viac

Po prehodnotení príjmov a nákladov za vývoz
a uskladnenie komunálneho odpadu na skládkach,
poslanci OZ na decembrovej schôdzi OZ schválili
zmenu VZN o poplatkoch za komunálny odpad
(KO) a rozhodli o navýšení ceny za komunálny
odpad. Tento poplatok sa naposledy menil v roku
2009, ale náklady obce, najmä za uskladnenie nie-
koľkých desiatok ton na skládkach, každoročne
stúpajú. Hoci bol poplatok navýšený z 12 € na
14 €/ za osobu na kalendárny rok, nepostačuje
príjem obce z tohto poplatku pokryť skutočné ná-
klady, ktoré sú spojené s odvozom a uskladnením
odpadu na skládkach odpadu. Navýšenie poplatku
sa týka aj majiteľov chát, kde sa cena za odvoz
a spracovanie KO zdvojnásobila a k úprave sme
pristúpili taktiež vo výške poplatku pre podnikateľ-
ské subjekty, ktoré namiesto doterajších 66 € za
kuka nádobu zaplatia 75 €. Pred niekoľkými rokmi
sa naša obec prostredníctvom združenia Biela Ora-
va zapojila do separovania niektorých druhov od-
padov. Je to príležitosť k tomu, aby sme si začali
chrániť našu prírodu, ale práve tu, pri separovaní
odpadov, sú stále rezervy. Keby sme však efektív-
ne separovali náklady za tento odpad bude možné
reálne znížiť. Je to tiež aj o tom, že prostredníctvom
separácie môžeme nielen ušetriť peniaze, ale tak-
tiež prispieť aj k šetreniu životného prostredia –
teda našej planéty. Už vlani bolo z príslušných
úradov avizované ďalšie zvyšovanie poplatku za
uskladnenie komunálneho odpadu. Aj preto v naj-
bližšom období budú v obci zriadené viaceré tzv.
„hniezda“ (miesta v obci, kde budú pri sebe umiest-
nené 1100 litrové kontajnery farebne odlíšené pod-
ľa druhu odpadu, ktorý sa do nich vhadzuje napr.
plasty, sklo, papier atď.) , ktoré budú slúžiť k vyššej
a flexibilnejšej podpore separácie, ako aj prevádz-
ka plnohodnotného zberného dvora.

Na záver len toľko, pri vyhadzovaní smetí mys-
lime nie len na to, že to stojí nemalé peniaze, ale aj
na našu prírodu a na generácie našich detí a našich
vnúčat, ktoré tu prídu po nás.

Nepatrí sem plast, sklo ani papier
Papier do popolnice nepatrí

Plast do popolnice nepatrí

Preto prosím, ak smerujete k popolnici a:
– máte nejaký papier alebo kartón, skúste ho

spáliť pri bežnom vykurovaní, prípadne ho daj-
te do na to určeného kontajnera nachádzajúce-
ho sa za budovou pošty. Je tu možnosť aj odo-
vzdať ho v zberných surovinách, kde vám za to
ešte zaplatia.

– náhodou prehliadnete v koši nejaké sklo, nevá-
hajte ho vybrať a dať do kontajnera na sklo

– podobne urobte aj z plechovkami či konzerva-
mi, tieto sa dajú dávať aj do plastových vriec
spolu s plastmi a taktiež sa dajú odpredať
v zberných surovinách.

– ak budete plieť v záhradke, pre trávu s hlinou si
vytvorte malý kompost, ktorý sa dá neskôr tiež
využiť. Ani to nepatrí do kuka nádoby.

Možno sa vám to zdá samozrejme, ale verte, že
ešte to samozrejmé všetkým nie je, o čom sa môže-
te presvedčiť aj pohľadom na niekoľko fotografií
z pred pár týždňov.

Myslíme na nás – na všetkých, nie len na seba.

Jozef Rošťák
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O tom, že Oravská Lesná žije športom, niet
pochýb. Či je to hokej, futbal, stolný tenis na pro-
fesionálnej úrovni ako aj volejbal, bedminton ale-
bo kulturistika ako voľné športy, všetko tu máme.
Pomerne veľkú časť z toho má pod svojím patroná-
tom Telovýchovná jednota. V poslednom období
bolo v popredí doriešenie zamrazovania (lepšieho
chladenia) hokejového štadióna. Úspešnosť tohto
úsilia zo strany TJ iste ocenili nielen naši hokejisti,
ale aj široká verejnosť na verejnom korčuľovaní.
Viac o minulosti, súčasnosti, ale aj o víziách do
športovej budúcnosti nám povedal prezident TJ
Martin Murín.

Čo také podstatné sa podľa Vás udialo v TJ
za posledné obdobie?

Udialo sa toho pomerne dosť. Možno by som
začal tým, že za posledných 6 rokov sa snažíme TJ
rozvíjať. Myslím si, že dôležité bolo začatie syste-
matického odmeňovania športovcov, čím sa spus-
tila určitá motivácia. Pri príležitosti 50.výročia za-
loženia TJ sme začali s dostavbou prednej aj zad-
nej časti zimného štadióna, položilo sa potrubie
chladenia a betón, no odvodnilo sa aj futbalové
ihrisko a pri ňom sa vybudoval oporný múr. Pri
týchto aktivitách sa preinvestovalo cca 250 tisíc
eur, ktoré poskytli prevažne samotní členovia TJ
a rôzni sponzori.

Bolo však treba ešte doriešiť zamrazovanie ľa-
dovej plochy, keďže sa teploty počas zimy aj
v Oravskej Lesnej dostávali nad nulu. Zamrazova-
nie však nie je lacná záležitosť. Nechceli sme žia-
den nadštandard, no aj obyčajné chladenie pre náš
štadión sa pohybovalo cez 200 tisíc eur. Peniaze
sme už na to ale nemali. Oslovili sme aj Hokejový
zväz či poslancov NR SR, avšak bez úspechu.
V roku 2014 som začal zháňať lacnejšie verzie
chladenia v Ázii. Oslovil som viac ako 50 firiem
v Číne, Indii a Taiwane. Zistil som, že cena tam sa
hýbe okolo 80 tisíc €, čo nám dávalo novú nádej.
Napokon vlani nám do cesty prišlo zariadenie za
cca 60 tisíc €. Rozmýšľali sme ísť do úveru,
v ktorom by sme však museli ručiť štadiónom, čo
sa nám zdalo dosť riskantné. Preto sme o pomoc
požiadali obec. Ďakujeme za mimoriadny príspe-
vok, ktorým prispela, a to 30 tisíc eur. Ďakujeme aj
za pravidelnú dotáciu vo výške cca 20 tisíc €, čím
sme sa dokázali vyhnúť riskantnému úveru. Ostat-

O športovej minulosti ale aj budúcnosti

né financie postupne splácame z bežného prenáj-
mu ľadu a hlavne od sponzorov.

S týmto zamrazovaním teraz už ľad garan-
tovať viete?

Áno, dá sa povedať, že sme to už odskúšali.
V decembri boli ešte menšie problémy s elektric-
kým napájaním, ale to už je vyriešené. So zapoje-
ním nám okrem samotných montérov dosť pomo-
hol pán Dominik Vrábeľ, Miro Kvak a hlavne Fero
Dulovec, ktorý to celé na štadióne organizoval
a dokonca kvôli tomu odložil aj operáciu kolena.
Aktívne tiež pomáhali Milan Laššák, Jaroslav Br-
ňák, Anton Murín a množstvo ďalších sponzorov
a dobrovoľníkov, za čo všetkým patrí poďakova-
nie.

Aká dlhá by teraz už mohla byť ľadová sezó-
na?

Predpokladáme, že začať chladiť by sme mohli
už od konca októbra a ľad by sme chceli garantovať
do konca marca. Využitie ľadovej plochy vidím
nielen pre samotný hokej, ale aj ako alternatívu
v prípade nepriaznivých snehových podmienok
pre obyvateľov obce, ľudí zo širokého okolia Ora-
vy i Kysúc i pre rôznych turistov.

Bola už túto sezónu vyťažená ľadová plo-
cha?

Po tom, ako sme zažili kolísania vonkajších
teplôt za posledné zimy a nevedeli sme garantovať
ľad, niektoré hokejové tímy začali chodievať inde.
Teraz už bolo cítiť, že sa niektorí vracajú späť
a veríme, že do budúcna zaplníme všetok voľný
priestor. Tým, že členovia TJ za prácu nedostávajú
žiadnu odmenu, chladenie ako také by si na seba
malo zarobiť. Ak všetko dobre pôjde, do budúcna
zvažujeme aj niekoho zamestnať na menšie úväz-
ky. V každom prípade aj do budúcnosti je nevy-
hnutné spravovať štadión čiastočne naším teda
sponzorským a darcovským systémom. Prevažná
väčšina miest, čo majú štadióny a profesionálnych
zamestnancov, dotujú prevádzku niekoľkými de-
saťtisícami eur ročne. Preto považujem za veľký
úspech nielen to, že sme štadión postavili a sfunkč-
nili, ale že sme schopní ho aj uživiť.

Čo poviete na víťazstvo nášho hokejového
tímu v OHS?

Samozrejme, že ma to teší, ako aj všetkých
ostatných. Chlapci si ho určite zaslúžili. Myslím,
že je to aj dôsledok dlhodobej systémovej práce
hlavne Antona Murína, ktorý skĺbil našich hoke-
jistov s externými legionármi a taktiež výsledok
práce s mládežou, kde aktívne pomáhajú Jaroslav
Brňák, Štefan Kvak, Jordan Hablák, Jozef Tisoň
mladší, Jozef Hablák, Pavol Laššák a množstvo
ďalších. A aj preto, že tu máme podmienky, je to
taký základ do budúcna, ktorý, verím, že nám bude
zaručovať popredné miesta v súťažiach. Preto aj do
budúcna sa chceme ďalej venovať hokejistom už
mladom veku, a tak vytvárať podmienky pre kva-
litný hokej. Zvažujeme aj zapojenie do súťaží žia-
kov či dorastu.

Prezradíte nám aj najbližšie vízie TJ?
Verím, že TJ sa bude aj naďalej rozvíjať vo

svojej činnosti. Chcel by som poukázať na našu
partiu mladých športovcov a spriaznených duší,
ktorí popri športe robia aj celý rad kultúrno-spolo-
čenských aktivít. Tak isto by som chcel spomenúť
športový deň, ktorý sme organizovali už niekoľko-
krát, avšak vlani sme ho prvýkrát organizovali
v spolupráci s obcou. V tom chceme pokračovať aj
naďalej a boli by sme radi, keby sa to stalo tradí-
ciou. Aj týmito športovo-kultúrnymi podujatiami
sa utužuje obec. Nadštandardnými aktivitami sa
odlišujeme od iných športových klubov a myslím
že právom si môžeme písať, že sme viac ako klub.

Do budúcna chceme postupne pokračovať aj
v ďalšej úprave futbalového ihriska. Je tu vízia aj
za nie veľké peniaze upraviť plochu hokejového
štadióna aj na letné športy. Ak by sa tam dala
prenosná tráva alebo guma, dá sa tam hrať napr.
volejbal, bedminton, tenis, florbal, futbal a množ-
stvo iných športov, čo by mohlo podporiť záujmy
mládeže, ale aj turistický ruch. Tým, že máme na
štadióne vytvorené aj ubytovacie kapacity, mohli
by sme postupne ponúkať aj sústredenia pre iné
športové kluby. Je naozaj veľa vecí, ktoré by sa dali
ešte rozvíjať. Podarí sa to len vtedy ak sa do organi-
zovania športových a kultúrnych činností a do sta-
rostlivosti o mládež zapojí čo najviac dobrovoľní-
kov. Len vtedy to bude mať šancu na úspech. Preto
pozývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa k nám
pripojili.

Za LN spracoval Jozef Rošťák

POZVÁNKA URBÁRU
Výbor Urbariátu pozemkového spoločenstva

Oravská Lesná zvoláva na deň 03.04.2016 / nede-
ľa/ o 14,00 hod. Valné Zhromaždenie vlastníkov
spoločného majetku do Kultúrneho domu v Orav-
skej Lesnej.

Pokiaľ sa z vážnych dôvodov nemôžete ro-
kovania zúčastniť, je potrebné, aby ste splno-
mocnili ďalšieho spoluvlastníka podielov, resp.
rodinného príslušníka podľa predtlače prilože-
ného splnomocnenia na druhej strane pozván-
ky.

Z dôvodu náročného spôsobu vypracovania
prezenčnej listiny prosíme členov spoločenstva,
aby na Valné zhromaždenie prichádzali minimálne
o 13,30 hod, aby bolo možné spočítať stav prítom-
ných podielnikov.

Pozvánku si, prosím, prineste na Valné zhro-
maždenie.

Jozef Brňák
predseda výboru spoločenstva

LEKÁREŇ OTVORENÁ
DLHŠIE

Na základe požiada-
viek občanov našej obce,
poslanci OZ požiadali
miestnu lekáreň v zastú-
pení Pharm.Dr.Helenou
Harmatovou o predĺženie
otváracích hodín. Lekáreň
bola prevažne otvorená len
do 14.00 hod. a ľudia zamestnaní v miestnej prie-
myselnej zóne už potom nemali možnosť zabezpe-
čiť si prípadné lieky alebo iné doplnky. Žiadosti
bolo zo strany pani Pharm.Dr. Harmatovej vyho-
vené a s účinnosťou od 1. januára 2016 je lekáreň
otvorená pondelok až piatok od 7.00 do 15.00 hod.
V prípade potreby tel. kontakt 043 5593 711

Redakcia LN

Je naplánované....

10. apríl – Lesňanská heligónka – vystúpenie
domácich a zahraničných heligón-
károv.

30. apríl – Tradičné stavanie mája v centre obce
v spolupráci DHZ.

1. máj – Deň matiek. Popoludnie pre všetky
matky v KD.

8. máj – I. sv. prijímanie

22. máj – Deň rodiny . Spoločensko-duchov-
né popoludnie pre celé rodiny v spo-
lupráci s farským úradom.

26. jún – Športový deň obce – športovo-zá-
bavno-spoločenský deň pre všetky
vekové skupiny.
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Školský rok sa už prehupol do druhej polovice....

Ešte si pamätáme jesenné dni, keď sa obrazne otvorila školská brána našej
materskej školy v novom školskom roku 2015–2016. Detský smiech a vrava
sa miešala s občasným plačom a nesmelým šepotom. Teraz je už všetko inak.
Školský rok sa prehupol do druhej polovice. Škôlka sa pre mnohých stala tak
trochu druhým domovom. Teší nás, keď sa mnohé z detí nevedia dočkať, kedy
už prídu opäť do svojej triedy medzi kamarátov, keď so záujmom sledujú, čo si
pre ne ich pani učiteľka pripravila. Obohatením sú aj stretnutia s deťmi
z ďalších tried pri rôznych spoločných podujatiach a akciách. Zima nám
dopriala, aby sme sa v januári stretli všetci pri „Hrách v snehu“, kde nechýbalo
kĺzanie, bobovanie, stavanie snehuliaka. Jednou z tém vzdelávacieho procesu
bola aj starostlivosť o lesné zvieratká v zimnom období. P. učiteľky to deťom
pekne priblížili prostredníctvom divadla „O snehuliakovi a jeho kamarátoch“.
A deti prejavili záujem o pomoc a v úlohe „Staráme sa o vtáčiky“ priniesli
z domácich zásob semienka, zrnká, ktorými sme spolu kŕmili vtáčiky v okolí

nášho lesa. Odmenou bude pre nás ich spev už čoskoro. Ako každý rok vo
februári sa konal „Rozprávkový karneval“. Naň sa deti vždy veľmi tešia
a s predstihom chystajú so svojimi rodičmi pekné masky. Bolo na ňom naozaj
veselo, rozprávkovo a nechýbala ani odmena. V škôlke sme privítali pána
školníka a tentokrát neprišiel niečo opravovať, ale porozprávať deťom o „ne-
bezpečných predmetoch .“ Deti sa dozvedeli, že niektoré predmety, ktoré nás
obklopujú, nám môžu pomáhať, ale naopak, môžu byť v detských rúčkach aj
nebezpečné. Všetky sa so záujmom zapájali do diskusie, vedeli, čo používať
môžu a čo patrí iba do rúk dospelých. Keď sa povie mesiac marec, automaticky
pomyslíme na knihu, na rozprávky a hoci ich čítame denne, teraz ich prežíva-
me akosi intenzívnejšie. Do jednej z rozprávok nás pozvali pani učiteľky
v divadle „Hrnček var!“ Deti radi sledujú hrané, ale i bábkové divadlá.
S knihami sa stretávame takmer každodenne, preto sme sa rozhodli ukázať
tento kúsok sveta aj „V knižnici“. Už pravidelne navštevujeme školskú
a obecnú knižnicu a pripravujeme deti na to, že raz aj ony budú jej návštevník-
mi – čitateľmi, aby sa kniha stala ich priateľom. Čas strávený v materskej škole
je časom hier, zábavy, tvorivosti, ale aj hravého učenia, cez ktoré si deti
osvojujú a prehlbujú nové poznatky, zručnosti, svoje skúsenosti sa učia uplat-
ňovať pri plnení hravých úloh. Tie si vyžadujú aj sústredenosť, zapájanie vôle
a odvahu uplatňovať svoju tvorivosť a vedomosti. To preto, aby mohli zažívať
radosť z prekonaných prekážok, z detských výtvorov, z dobre využitého času
v materskej škole. Pre starších predškolákov je to aj čas prípravy na zvládnutie
požiadaviek, ktoré budú na nich kladené v prvej triede. Predchádzať tomu
bude zápis do prvého ročníka základnej školy. Od 1.septembra 2015 nadobu-
dla účinnosť novela školského zákona týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods.2,
v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla. Zápis do 1. triedy základnej školy
sa uskutoční 13. apríla 2016 a viac informácií o organizácii zápisu získajú
rodičia budúcich prvákov na rodičovskom združení v materskej škole , ktoré
bude 17. marca 2016 v jedálni MŠ. Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky sa posunul aj termín zápisu detí do
materskej školy. Po dohode p. riad. ZŠ s MŠ so zriaďovateľom bude zápis

do materskej školy prebiehať v čase od 11. marca 2016 do 10. apríla 2016.
V tomto čase si môžu rodičia v materskej škole vyzdvihnúť žiadosť o prijatie,
alebo si ju stiahnuť www.zsoravskalesna.sk, vyplnenú a potvrdenú lekárom
priniesť do materskej školy najneskôr do 10. apríla 2016. Do materskej školy
sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 rokov. Viac informácií o vyplnení
prihlášky získate v materskej škole. V súčasnosti sa tešíme na prvý jarný deň,
po daždivej mokrej zime na dni plné slniečka, pripravujeme sa na veľkonočné
sviatky tak, že spoločne s rodičmi na tvorivých dielňach si zhotovíme veľko-
nočnú jarnú výzdobu… malí škôlkári všetkým želajú veselú Veľkú noc.

Kolektív MŠ Oravská Lesná

Drevený mostík ponad rieku v centre potreboval už vymeniť. Ak ste
z parkoviska v centre chceli prejsť napr. ku COOP Jednote, bolo treba prejsť
cez mostík, ktorý sa už prepadával. Preto sa na jeseň pristúpilo k rozhodnu-
tiu tento mostík úplne vymeniť za nový. Zmena nastala vo výške lavičky
z dôvodu nebezpečenstva úrazu hlavy našich vyšších spoluobčanov, ukot-
venie mostíka je na železných nosníkoch a tiež bola zmenená krytina na
umelý šindeľ, čím sa predĺži celková životnosť nového mostíka.

jr

Cez rieku prejdeme bezpečnejšie
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Zimné obdobie máme za sebou a jar už čoskoro začne klopať na dvere.
Počas zimy sa na našej škole uskutočnilo viacero akcií. O všetkých si môžete
prečítať na internetovej stránke školy. Dnes vám chceme napísať viac o dvoch
udalostiach.

25. novembra 2015 prebehlo na všetkých školách na Slovensku testovanie
T5, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. ročníka. Cieľom testovania bolo získať
objektívne informácie o vedomostiach a zručnostiach žiakov pri vstupe na
druhý stupeň základnej školy (ISCED 2). Žiaci boli testovaní z matematiky
a slovenského jazyka. Písali dva testy, na riešenie každého testu mali 60 minút
a testy obsahovali po 30 úloh. Za každú správnu odpoveď žiak získal 1 bod.
Keďže sme certifikačná základná škola, testovanie u nás prebiehalo aj
v elektronickej podobe, t. j. 26 vybraní žiaci pracovali s počítačom a svoje
odpovede zapisovali do testu na internetovej stránke, ktorá po odoslaní testu
hneď vyhodnotila úspešnosť. Ostatní žiaci písali test v papierovej podobe.
Výsledky boli zverejnené v decembri 2015. V tabuľke uvádzame veľmi pekné
výsledky testovania na našej škole.

Základné údaje/Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov našej školy 46 46
Maximálny počet bodov v teste 30 30

Priemerný počet bodov v teste na našej škole 21,46 22,37
Priemerný počet bodov v teste v rámci SR 18,60 19,99
Priemerná úspešnosť školy v % 71,52 74,57

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 61,99 66,62
Rozdiel priemernej úspešnosti našej školy
oproti národnému priemeru + 9,53 + 7,95

Piataci majú testovanie úspešne za sebou. Teraz je pred nami testovanie
deviatakov (T9–2016), ktoré sa uskutoční 6. apríla 2016. Deviatakom držíme
palce.

My, ktorí už nie sme „školopovinní“, radi spomíname na školské akcie
typu plavecký a lyžiarsky výcvik, či školské výlety. Aj našim siedmakom sa
rozšírila zbierka spomienok a zážitkov. V období od 8. do 16. februára
absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku OravaSnow v našej obci.

Správičky zo základnej školičky

47 žiakov bolo rozdelených do troch lyžiarskych a dvoch snowboardových
skupín. Každý deň ich do strediska vozieval autobus. V rámci kurzu mali
zabezpečené skipassy, desiatu i obed. Skvelú náladu im trošku kazilo počasie,
ale s tým sa nič nedalo robiť. Vtedy využili pohostinnosť reštaurácie a zdoko-
naľovali sa v hraní spoločenských hier. Počas siedmich lyžiarskych dní sa
siedmaci zlepšili v lyžovaní a snowboarde. A tí, čo stáli na lyžiach prvýkrát, sa
lyžovať naučili. V posledný deň dostali žiaci sladkú odmenu. Všetkým sa
výcvik veľmi páčil.

Na záver pár dôležitých údajov pre rodičov budúcich prváčikov. V termíne
medzi 1. a 30. aprílom 2016 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka
základnej školy. V súlade s legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Ak
dieťa dovŕši do 31. augusta 2016 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástup-
cu zapísať ho na niektorú základnú školu. Bez ohľadu na to, či zákonný
zástupca uvažuje napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u dieťaťa objavil
problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a zákonný zástupca ešte
stále nevie, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené, dieťa musí byť zapísa-
né na školu, ktorá je pre neho spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.
Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy? Na jednej strane sú to,
samozrejme, jeho rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti
i rezervy. Pokiaľ sa však nad tým, čo by predškolák mal vedieť a zvládnuť,
zamýšľajú dostatočne včas, za obdobie od januára do augusta môžu toho
spoločne v rámci prípravy urobiť veľmi veľa. Na druhej strane môžu rodičia
požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického
hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma. No
a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostický-
mi prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky
školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.

Tohtoročný zápis do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční dňa 13. apríla
2016 o 13:30 hod. v jedálni základnej školy. Pri zápise je potrebné predložiť
vyplnený zápisný lístok a kópiu rodného listu dieťaťa. V prípade neúčasti na
zápise v danom termíne sa o dodatočnom zápise príďte poradiť osobne so
zástupkyňou RŠ Evou Demkovou. Tešíme sa na stretnutie s 53 predškolákmi
a ich rodičmi.

Zuzana Brňáková

VEĽKÁ NOC
(Dokončenie zo str. 1)

veľkonočné symboly
baránok – Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách.

V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na
sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta.
V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne
podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.

kríž – Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože
Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi
krutým a ponižujúcim.

oheň – Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa,
ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto
ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.

sviečka – Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života.
Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -- tento symbol pochá-
dza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazýva-
ná tiež paškál) od ohňa.

vajíčko – Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých
kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou
tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú
noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť v pôstnom období.
V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal
Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.

korbáč – Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol
Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.

K Veľkej noci sa viažu ďalšie zvyky a tradície, ktoré súviseli s budúcou
úrodou a zdravím. V rôznych oblastiach Slovenska sa v niečom líšili, no
postupne zanikajú.

Je teda na nás, aby sme si tieto tradície ako odkaz našich predkov zachova-
li, sú krásne a bohaté. Nie je dôvod preberať tradície iných národov.

 PaedDr. Zdena Majcherová

nedele. Veľký týždeň – je slovenské pomenovanie ob-
dobia známeho v liturgii ako Hebdomada sancta (Svä-
tý týždeň).

Veľkonočná nedeľa Najväčším sviatkom li-
turgického roka je Veľkonočná nedeľa. V tento
deň oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie. Veľko-
nočné tajomstvo našej viery je stredobodom
a prameňom celého kresťanského života. Na pa-
miatku zmŕtvychvstania slávi Cirkev vždy prvý deň
v týždni ako veľký sviatok. Každá nedeľa je akoby malou Veľkou nocou.

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“ na
pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával
odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené,
keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho
tu.“ (Mk 16, 6). A dodal: „Ale choďte a povedzte (to) jeho učeníkom“ (porov.
tamtiež).

Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie
a korbáč. Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych
a polievajú alebo korbáčujú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom
z vŕbového prútia.Voda mala magickú funkciu a mala zabezpečiť nie len
zdravie, ale i krásu. Korbáč je spletený z ôsmich, dvanástich alebo až dvadsia-
tich štyroch prútov a ozdobený pletenou rukoväťou a farebnými stužkami.
Podľa tradície muži pri hodovaní prednesú koledy. Či sa najprv korbáčuje
alebo polieva a potom spievajú či recitujú koledy záleží na situácii. Aj keď
korbáčovanie môže byť bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je ich cieľom
spôsobiť bolesť. Korbáč je skôr symbolom záujmu mužov o ženy. Nenavštíve-
né dievčatá sa môžu dokonca cítiť urazené. Vykorbáčovaná či poliata žena
dáva mužovi farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a odpustenia.

Veľká noc je pohyblivý sviatok. Slávi sa vždy v nedeľu po splne mesiaca po
jarnej rovnodennosti.
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Malý výlet za veľkou vodou

Otvorené hranice, možnosť cestovania, ale hlavne chuť a záujem spoznať
inú časť sveta, aj to dnes láka ľudí cestovať a spoznávať to „cudzie“. Niekedy
možno nemožné, dnes ľahšie dostupnejšie, ale aj tak... týždenný výlet do
USA...hmm...to sa len tak nepočuje, ale naši Lesňania cestujú . Takže
poďme na to, stručne o ceste: New York, Washington, Oslo, Oravská Lesná

.
Cestovateľská zostava: Tomáš (hlavný organizátor) + Maťka Murínovci,

Miško + Monika Mazúchovci, Dominika Murínová, Deniska Murínová
a Jakub Demko

Prečo práve Amerika? Čo vás motivovalo ísť za veľkú mláku?
Keďže sme partia ľudí, ktorí už čo to precestovali, videli, zažili a to

prevažne v Európe, chceli sme vidieť aj kúsoček z Ameriky, ktorá je nám známa
len z filmov a porovnať to s realitou. Celý výlet sme plánovali asi pol roka,
sledovali sme letenky, vyberali miesta, pamiatky, ktoré chceme navštíviť.

Ubytovaní sme boli na Staten Islande (ostrove južne od Manhattanu)
u pani Katky. Je t veľmi milá žena zo Slovenska, ktorá žije v Amerike vyše
20 rokov a poskytuje ubytovanie plus cenné rady turistom prevažne zo Sloven-
ska a Čiech. Z našich minulých výletov vieme, akou veľkou výhodou je to, že
vám má kto v neznámom prostredí poradiť a nasmerovať vás. Pokiaľ máte tipy
na pekné miesta, dobré jedlo, výhodné nákupy, ušetrí vám to čas a energiu na
iné veci.

Aký bol váš najsilnejší zážitok?
Tých bolo samozrejme mnoho. Úžasné bolo, keď sme po dvoch letoch

a nekonečnej cca 26 hodinovej ceste autom, metrom, autobusom a vlakom
vyšli v noci z podzemnej stanice metra na Manhanttane a zbadali tie vysokán-
ske ,,bytovky” .

...a ďalšie nezabudnuteľné zážitky?
Pre niektorých to bol hokejový zápas Pittsburgh Penguins - New York

Rangers (chytal náš Jaroslav Halák) alebo perfektná čínska kuchyňa a ružové
sladučké zákusky, možno atmosféra v Central Parku, večerná atmosféra na
Times Square, návšteva Amerického prírodovedného múzea...bolo toho sku-
točne veľa. Najviac sme si však užili vyhliadku na newyorskom mrakodrape
One World Trade Center. Z výšky 400 metrov sme sa kochali na jedinečnom
pohľadom na slávne mesto. Vyhliadka je otvorená od mája 2015 a je symbolom
toho, že sa mestu podarila prekonať trauma z 11. septembra 2001. Na
102. poschodie nás vyviezol najrýchlejší výťah na západnej pologuli. Zdolá
380 metrov za 47 sekúnd. V rýchlosti 23 metrov za sekundu sme si vo výťahu
obloženom plazmovými obrazovkami pozreli krátku animáciu o tom, ako sa za
posledných 500 rokov vyvíjala panoráma Manhattanu. Fakt krása, odporúča-
me každému, kto navštívi New York.

Akí sú ľudia v porovnaní s Európanmi?
Nemilo na nás pôsobili ulice mimo hlavných turistických atrakcií. Nakoľko

sme cestovali na vlastnú päsť videli sme aj iný - neturistický obraz New Yorku.
Metro, ulice, toalety boli na náš vkus špinavšie, zanedbané...na toto si tu veľmi
nepotrpia, aj keď koše sú na každom kroku. Newyorčania poriadok jednodu-
cho neriešia. Čo sa týka rôznorodosti ľudí, ani sme netušili, že sa budeme

s toľkými prisťahovalcami, rasami a cudzími jazykmi stretávať na každom
kroku a stretnúť bieleho Newyorčana bude takmer nemožné. Ale v celku sú tu
ľudia milí a zdvorilí, radi poradia, pomôžu, nestretli sme sa s neochotou,
ignorovaním.

A čo americká strava, chutila?
Prvý deň áno :) pre americkú kuchyňu, ak sa to tak vôbec dá nazvať, je

typická kvantita. Na uliciach kúpite na každom kroku hamburger, hot dog,
donut (šiška), hranolky, kuracie nugety…Ale všetko sú to iba veľmi dobre
ochutené polotovary. Vyskúšali sme aj poctivé hamburgery v reštaurácii, ktoré
boli o niečom inom. Rozdiel bol v kvalite a čerstvosti surovín, tak aj cena bola
podstatne vyššia. Ľudia v New Yorku sú obézni a je pre nich lacnejšie,
pohodlnejšie a rýchlejšie kúpiť si hotové nezdravé jedlo. Američania takmer
nevaria, nečudo, keď sú potraviny tak drahé. Najdrahšie bolo mäso, syry,
ovocie a zelenina. Nákup surovín na slovenský obed by nás vyšiel pekne draho
oproti jedlu z rýchloobčerstvení. Posledné dni sme snívali iba o poctivej
slovenskej polievke .

Navštívili ste aj Washington, čo vás zaujalo v tomto meste?
Vo Washingtone sme mali krásne slnečné počasie, kvôli dlhej ceste autobu-

som, sme tu boli len pár hodín. Washington je o niečom úplne inom. Je to
uhladené, úradnícke belošské mesto bez mrakodrapov. Navštívili sme Národné
múzeum letectva a vesmíru, Washingtonov a Lincolnov pamätník, Kapitol –
sídlo dolnej komory amerického parlamentu a Biely dom – aj keď pán prezi-
dent nás nemohol prijať, keďže nebol práve doma .

Posledné dni ste strávili už na Európske pôde, v Osle. Stihli ste si
vytvoriť nejaký obraz o tejto krajine?

Nórsko je počtom obyvateľov podobné Slovensku, akurát rozlohou je
6-krát väčšie. Príroda je nádherná, fjordy majú svoje čaro, čo sme videli pri
rannom odlete. Z mora vystupovali malinké ostrovčeky a pobrežie bolo rozčle-
nené prekrásnymi fjordami hlboko zarezanými do pevniny. V Osle sme nav-
štívili Nórske námorné múzeum, prešli sme sa hlavnou ulicou, videli sme pár
historickým budov ako sídlo parlamentu, radnicu, kráľovský palác. Nakoniec
sme sa odfotili pri architektonickom skvoste Osla – budove opery a baletu
a tešili sme sa domov .

Na otázky LN odpovedala
Monika Mazúchová

Syr, žinčica a iné opäť na predaj

Miestny SALAŠ v Oravskej Lesnej Vám oznamuje, že od marca
má opäť v otvorený predajný stánok na novej ceste na Kysuce, kde
dostanete čerstvé a údené ovčie syry, bryndzu, žinčicu a iné mliečne
výrobky. Stánok je otvorený denne od 8.00 do 18.00 hod.

Bližšie informácie na tel. č.: 0908 939 645, 903 314 208.
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Návšteva Ríma
pod vedením duchovného otca Antona Opartyho alebo pokus získať plnomocné odpustky

Sú skutočnosti, ktoré sú výzvou. Takouto vý-
zvou je aj Rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež
František 8. 12. 2015. Výzva spočíva v tom, že sa
treba aktivizovať k činu. Možno v mnohých táto
myšlienka skrsla a zreje a niekedy zmobilizuje
sily. Tak to spadlo aj na Rehabilitačnom oddelení
Polikliniky v Námestove a s výrokom „Poďme na

púť do Ríma“ sa začala myšlienka pretvárať v ak-
ciu. Ani nebolo treba veľa síl a kolektív nadšených
ľudí, ku ktorým sa pridali moji súrodenci, priatelia,
skupiny z Bratislavy, Zlatých Moraviec, bol zosta-
vený. Prepravca DAFTOUR zo Záhradného pri
Prešove bol hneď ochotný poskytnúť autobusové
služby. Keď sprievodkyňa pani Evka Tauberová
povedala, že s radosťou bude túto skupinu sprevá-
dzať, mohli sa začať ďalšie aktivity. Termín
26. 2. – 2. 3. 2016 a púť bola na svete! Od uskutoč-
nenia tejto akcie nás mohla odradiť len tretia sveto-
vá vojna.

Pripravili sme program, zabezpečili ubytova-
nie s polpenziou v Ríme a v piatok 26. 2. 2016 sa
skupina nadšencov vypravila na púť do Ríma. Cieľ
bol jasný: pokúsiť sa získať úplné odpustky tým
spôsobom, ako to určila Cirkev a vidieť kus krásy
večného mesta.

V sobotu ráno nás Rím privítal vo svojej nád-
here. Po ubytovaní a krátkom oddychu nám svoju
nádheru ukázala Bazilika sv. Pavla za hradbami,
do ktorej sme vošli Svätou bránou. V pokoji sme
sa kochali krásou a tichom, ktoré ukrývala táto
stavba nad hrobom sv. Pavla. Bazilika Panny Má-
rie Snežnej bola ďalšia méta našej púte. Tá má tiež
Svätú bránu a zvláštne čaro, bol čas si to vychut-
nať. Potom už bol čas na večeru a spánok.

V nedeľu ráno nás čakala Bazilika sv. Petra vo
Vatikáne, najväčšia bazilika na svete. Tu má miesto
pápež, tu sa slávi liturgia na veľké sviatky, tu sa
schádzajú kardináli, tu sa začal II. Vatikánsky kon-
cil v roku 1962. Tu bije srdce kresťanstva, tu je

hrob sv. Petra a hroby jeho nástupcov. Kopula,
ktorú navrhol a postavil Michelangelo Buonarroti,
to všetko prikrýva svojou mohutnosťou i nádhe-
rou. Z nej bolo vidieť aj krásu mesta Rím a veru,
bol to ohromný zážitok.

Na poludnie sme mali možnosť na diaľku po-
zdraviť Sv. Otca Františka, ktorý sa k pútnikom

prihovoril z okna svojej pracovne. Televízne ka-
mery zachytili našu skupinku zo slovenskou zásta-
vou a svet tak mohol vidieť, že sme tam. Toto
stretnutie bolo pre nás veľkolepé!

Cestou ku chrámu sv. Klimenta a postupne

ďalej k Panteónu a k Fontáne lásky nám cestu
prekazil dážď, ale my sme sa nedali. Predsa nám
však znemožnil návštevu Kolosea. To sme videli
len letmo, veď nedá sa všetko.

Pondelok nás vtiahol do katakomb, kde bolo
cítiť starobylosť ale aj posvätnosť. Tam pochováva-
li prví kresťania svojich drahých, tam sa ukrývali
pred prenasledovaním.

Potom nasledovala návšteva Baziliky v Laterá-
ne. To je katedrálny chrám sv. Otca ako Rímskeho
biskupa. Úžasný pokoj!

Svoju pokoru i kus odvahy bolo možné odo-
vzdať na Jeruzalemských schodoch, kde sa vystu-
puje na kolenách, pred Božím majestátom sa patrí
tak byť.

Tak sme mali za sebou všetky štyri baziliky so
Svätými bránami, ktorými sme prešli so zvláštny-
mi pocitmi. Anjelský hrad s mostom cez rieku
Tiber sme mali tiež za sebou. Piazza Navona
s monumentálnym mariánskym stĺpom a troma
fontánami, nám tiež odkryla svoju krásu. Španiel-
ske námestie so svojimi monumentálnymi schod-
mi, ktoré sú v lete obložené kvetmi, na vrchu
ktorých je chrám Najsvätejšej trojice, boli bodkou
za pondelkom v Ríme.

V utorok na nás ešte čakali Vatikánske múzeá
a úplnou bodkou bola Sixtínska kaplnka. Tu sme
sa mohli kochať pohľadom na maľby Michelange-
la, ale tiež prežiť malý dotyk Božej ruky či aspoň
Božej prítomnosti.

Večer nás čakala cesta domov. Unavení, ale
podľa mňa spokojní, sme v stredu boli doma. Celé
dni sme počúvali sprievodné slovo pani Evky Tau-
berovej, ktorej aj touto cestou ďakujeme za odo-
vzdanie vedomostí i svojho srdca. Nemali sme
žiadny incident, sprevádzala náš Božia ochrana.
Za všetko veľká vďaka!

A túto vďaku za všetkých pútnikov vyslovuje
Anton Oparty



strana: 10

Vianočné trhy po lesniansky

Bohatý kultúrny program, predajcovia s domá-
cimi výrobkami a všadeprítomná vôňa kapustnice,

pečenej klobásky a vianočného punču. Výborný
nápad, ktorý sa zrodil v hlavách organizátorov,
vyústil do krásneho predvianočného dňa plného
krásnych stretnutí. V našej obci sa totiž prvýkrát
uskutočnili Vianočné trhy.

Na trhoch sa zúčastnilo až dvadsaťpäť domá-
cich šikovných remeselníkov so svojimi výrobka-
mi, z ktorých niektoré potešili oči a iné žalúdok.
Krásny program si mohli návštevníci pozrieť počas
celého poobedia a nechýbal ani Mikuláš. Hoci už
v Lesnej v tom roku bol, musel sa kvôli veľkému

množstvu dobrých detí vrátiť znova a potešiť ich
sladkosťami. Výborná kapustnica, pečené klobá-
sky či punč rozvoniavali do diaľky, a tak málokto
odolal. Len čo sa zotmelo, v areáli kostola bol
rozsvietený nádherný vianočný stromček. Príjem-
ne strávené poobedie prežité s blízkymi aj so starý-
mi známymi si jednoznačne získalo veľa fanúšikov
tešiacich sa na ďalší ročník.

Mária Brišová

Každoročne sa mnohí rozhodnú stráviť posled-
ný deň v roku výstupom na nejaký vrch. Stovky
ľudí prichádzajú každoročne aj na vrch Choč, no
a tento rok nechýbala ani početná zostava mladých

aj trochu starších z Oravskej Lesnej. O zorganizo-
vanie turistickej udalosti sa postarali Martin Pod-
stavek a Anton Katrenčík.

Veľký Choč sa nie nadarmo považuje za jeden
z najkrajších vrchov Slovenska, to potvrdil nád-
herný výhľad z vrcholu. Autobusom, ktorý finan-
covala obec Oravská Lesná, sme sa dostali do
Valaskej Dubovej, kde sa začala aj naša pešia túra
(alebo tortúra? ). Miestami bol výstup náročnej-
ší, no naozaj priaznivé slnečné počasie a dobrá
partia túto trasu značne uľahčili. Na vrchole, samo-

Silvester na Choči

zrejme, nesmeli okrem kochania sa výhľadom chý-
bať ani fotky a po krátkom oddychu sme sa pustili
nadol. Cesta naspäť ubehla viditeľne rýchlejšie
a potom sa každý pobral oslavovať príchod nového

roka po svojom. Organizátorom ďakujeme a teší-
me sa na budúci rok.

Mária Brišová

Erdútsky HORIZONT
dvanásty raz

Tradične druhá marcová sobota patrí nášmu
prechodu Horizont Erdútky. Turistický oddiel Pa-
ráč v spolupráci s obcou Oravská Lesná zorgani-
zovali 12. marca 2016 už dvanásty ročník, ktoré-
ho sa zúčastnilo 320 zapísaných účastníkov
z rôznych kútov Slovenka, dokonca aj z Čiech,

z toho polo-
vica účast-
níkov boli
naši Lesňa-
nia a veľmi
po tešu jú -
cou infor-
máciou je,
že prevažne
m l á d e ž .
Účastníkov
neodradilo
ani nelicho-
tivé počasie
– kombiná-
cia hmly,
mrholenia,
v závere
s n e ž e n i a
a všetci
z v l á d l i

17 kilometrovú pešiu trasu (zamerané cez apliká-
ciu Endomondo), ktorá viedla cez Bučinu ku
Kaplnke Božieho milosrdenstva, ľavou zjazdov-
kou k prvej občerstvovačke, pokračovala cez Ta-
nečník okolo úvraťovej železničky na Lehotskú,
Kubínsku, kde už účastníkov čakalo ďalšie posil-
nenie pred snehovým stúpaním a následne klesa-
ním na Jasenovskú a popod Macangov Beskyd
(tzv. vykrývač) cez Brišovku do kultúrneho domu
na zabíjačkové dobroty. Ďakujeme všetkým účast-
níkom, sponzorom a organizátorom za ďalší vy-
darený ročník a veríme, že o rok sa stretneme na
snehu.

Alenka Beloritová
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Prišli medzi nás...

December 2015: Karol Kvak

Január 2016: Matyáš Melichar
Kristína Brišová
Bianka Murínová
Filip Chudoba

Február 2016: Lilly Žatkuľáková
Filip Roman
Adam Laššák

Od nás odišli...

December 2015 Jozefína Turoňová 84 r.

Január 2016 Miroslav Rabčan 36 r.

Február 2016 Otília Dendisová 59 r.

Jubileum oslávili...

December 2015

85 rokov – Mária Brňáková
80 rokov – Justína Chudobová
75 rokov – Jozef Briš

František Jendrašík
70 rokov – Anna Kaperová

Margita Ladňáková

Január 2016

85 rokov – Štefánia Sumegová
75 rokov – Agáta Terešová

Pavol Tereštík

Február 2016

95 rokov – Antónia Opartyová
90 rokov – Mária Mičeková
85 rokov – Kristína Bjaloritoová
75 rokov – Margita Paľáková

Angela Demková
70 rokov – Milan Srogoň

Najstarší občania Oravskej Lesnej:
Emília Murínová 97 r.
Antónia Opartyová 95 r.
Anton Dendis 93 r.

V roku 2015 sa narodilo 60 detí
Dievčatá 29
Chlapci 31

V roku 2015 zomrelo 23 občanov
Ženy 14
Muži  9

V roku 2015 bolo uzavretých 25 sobášov
V roku 2015 bolo 5 rozvodov.

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

Anna Pojezdalová, matrikárka

 Z obecnej matriky Prvý mládežnícky eRko ples(k)!
Dňa 16. januára 2016 sa v našej obci uskutočnil prvý ročník mládežníckeho plesu.

Lesňanská mládež mala možnosť zabaviť sa nielen so svojimi kamarátmi, ale priateľ-
stvá vznikali aj medzi eRkármi z Novoti, Námestova, Oravského Veselého, Vasiľova
a Rabčíc. Hlavnými organizátormi boli eRkári, stretkári a spevkári z Oravskej Lesnej
v spolupráci s Obecným úradom. Fašiangovú zábavu odštartovala sv. omša a po
úvodnom slove moderátorov sme v rámci zoznamovačky topili ľady. Pokračovali sme
spoločnými eRko tancami a tanečné kolo trvalo až do neskorých ranných hodín.

O kvalitné fotografie a video záznam sa postarali dievčatá z KaL photo, ktoré nájdete
aj na facebooku. Zároveň chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí podporili
myšlienku mladých ľudí a dúfame, že budúci rok sa zvýši počet zúčastnených nad 100.

Touto cestou pozývame všetky deti a mladých, ktorí majú chuť niekam patriť,
pomôcť, nájsť nové priateľstvá alebo rozvíjať svoj talent na tieto stretká:
– Spevko: stretávame sa každý piatok o 17:00 v kostole. Budeme radi, keď prídeš aj

s hudobným nástrojom! V prípade otázok oslov Beátu Nogovú.
– Stretko mladých: stretávame sa každý piatok po sv. omši v pastoračnom centre.

S otázkami sa obráť na Zuzanu Brišákovú alebo Silviu Brisudovú.
– Lesňanskí eRkári: ak máš chuť venovať sa deťom, stretni sa s Máriou Mateášovou,

ktorá ťa s radosťou pozve na najbližšie animátorske stretko.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a zároveň prosíme o finančnú pomoc pri

realizovaní 21. lesňanského tábora a iných akcií organizovaných pre naše lesňanské
deti a mládež.

Finančné príspevky môžete posielať na číslo účtu SK3309000000000324610200
s poznámkou eRko.

Lesňanskí eRkári

Naša matrika zaevidovala k 1.1.2016 3352 obyvateľov, ktorí sú
natrvalo prihlásení v našej obci. Z toho 1686 žien a 1666 mužov.
Ale ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí spoluobčania, z kto-
rých sa tešia hlavne rodičia, starí rodičia, rodina, či veľa z nás. Tiež
však sú aj smutnejšie dni v našom živote, keď nás tu na pozemskej
púti opúšťajú naši blízki či známi.
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Aj napriek tomu, že ani tohoročná zima svoji-
mi teplotnými výkyvmi neprispievala najlepším
podmienkam, o snehové výtvory núdza nebola.
Lesnianske noviny v spolupráci s Obecným úra-
dom a Základnou školu vyhlásili súťaž o najlepšie
postavičky , zvieratá a iné nápady vytvorené zo
snehu. Do súťaže sa zapojilo 21 účastníkov, či už
jednotlivcov alebo skupín. Nápady boli naozaj rôz-
norodé. Ťažké bolo aj rozhodovanie členov poroty,
či sa zamerať skôr na kreativitu, precíznosť, veľkosť
alebo detskú snahu. O tom, že rozhodnúť nebolo
vôbec jednoduché sa presvedčte sami. Vyhrať by
mali snáď všetci, čo poviete ?! 

Redakcia LN

Snehová súťaž bola úspešná

Apple

Dalmatínec

Mimóň 2

Mimóň

Slimák

Snehuliak

Vláčik Gontkulák

Ťava

Snehuliak 2

Húsenica

Panna Mária


