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Sedemdesiat rokov uplynulo tento rok od premenovania našej dedinky. Písal sa 1. január 1946, keď bola obec Erdútka premenovaná na terajšiu Oravskú
Lesnú. Od tohto dátumu uplynulo už 70 rokov, podobne 23. júla tohto roku uplynie 285 rokov od prvého založenia obce. Za právneho zakladateľa obce sa
považuje gróf Juraj Erdödy ml., avšak skutočným zakladateľom, ktorý začal vytvárať novú obec, bol Ján Mutnianský, ktorý je tiež považovaný za prvého richtára.

Redakcia LN

ORAVSKÁ LESNÁ oslavuje 70 rokov

I. sväté prijímanie
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Očami starostu

Informácií o dianí a živote v našej
obci nikdy nie je dosť. Zvlášť to platí
v prípade, keď je o čom hovoriť. V pr-
vom rade je pre mňa dôležité vyjadriť
sa k téme, ktorá je pretriasaná i niekto-
rými slovenskými regionálnymi a celo-
štátnymi médiami. Je to téma výstavby
Kanalizácie a ČOV v Oravskej Lesnej.
Rozhodnutie ministra životného
prostredia, ktorým potvrdil schválenie
nášho projektu odkanalizovania našej
obce vybudovaním stokovej siete,
zberača, v dĺžke 11 km, je pre mňa
osobne obrovskou radosťou. Dotácia vo
výške cca 8 300 000 EUR, čo je cca
250 000 000 Sk v starej mene, je najväčšou dotáciou, ktorú naša obec za
posledné obdobie získala. Cesta k takémuto rozhodnutiu nebola jednoduchá,
no hlavným motívom jednoznačne bolo dosiahnutie jasného cieľa, získať pre
našu obce majetok, ktorý nám nikto nevezme, môžeme si s ním nakladať, ako
najlepšie vieme a nebudeme závislí od vodárenských spoločností, ktoré si na
našom území budujú monopol. Práve z toho dôvodu budeme vždy schopní
ponúknuť našim občanom cenu, ktorá bude reálna a hlavne výrazne nižšia než
cena, ktorú si stanovia na základe toho, že súkromná spoločnosť potrebuje
v prvom rade vytvárať zisky. Budovanie samotnej kanalizácie a ČOV v našej
obci nebude jednoduché. Majme však na pamäti to, že ju vybudovať určite
musíme. Pri realizácii by som chcel poprosiť o vzájomnú ohľaduplnosť. Pod-
mienka zo strany EÚ je vybudovať ju do konca roka 2020. Tento dátum sa
nezadržateľne blíži. A vždy je lepšie, keď si ju vybudujeme sami a bude našim
majetkom, ako keby nám ju mali vybudovať iné súkromné spoločnosti
a majetok by ostal v ich rukách, a to navždy. Zároveň treba povedať, že sa
týmto navýši majetok obce v miliónoch EUR o trojnásobok.

Ako druhú spomeniem aj dotáciu ministerstva školstva na výstavbu novej
telocvične za budovou našej ZŠ na mieste terajšieho trávnatého futbalového
ihriska. Výška dotácie dosiahla sumu až 165 000 EUR z maximálnej možnej
výšky dotácie 200 000 EUR, čo predstavuje pre obec najvyššiu schválenú
dotáciu na výstavbu novej telocvične v Žilinskom kraji. Táto telocvičňa je už
akoby takou tajnou túžbou mnohých Lesňanov, najmä však našich detí, ktoré
musia na telesnú výchovu prechádzať cez hlavnú cestu v centre našej obce a to
aj v prípade nie celkom priaznivého počasia. V súčasnosti sa pripravujú
podklady pre stavebné povolenie. Výstavba by mala začať už na jeseň tohto
roku, pokračovať bude najmä v budúcom roku. V spolupráci so ZŠ by sme
chceli vybudovať aj prístavbu šatní a dvoch tried. V tomto smere sa chcem za

pomoc poďakovať vedeniu našej ZŠ. Rovnako sa za schválenú finančnú
pomoc pri výstavbe chcem poďakovať aj všetkým členom urbariátu v Oravskej
Lesnej. Teším sa, že vieme pri takýchto veciach spájať svoje sily pre dosiahnu-
tie spoločného cieľa.

V rámci ZŠ sa nám podarilo získať i ďalšiu dotáciu z ministerstva školstva
vo výške 70 000 EUR na rekonštrukciu šatní v budove našej ZŠ. S prácami by
sme chceli začínať začiatkom júla. Šatne by sa mali rozšíriť a modernizovať.

Potešujúcou správou pre našu obec je i fakt, že sa nám, po niekoľkých
neúspešných pokusoch minulých vedení, podarilo po vzájomnej komunikácii
so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) previesť bezodplatne do majetku
obce priestory našej hasičskej zbrojnice, ktoré od výstavby domova dôchod-
cov vlastnil ŽSK. Tieto priestory preto teraz môžu naši hasiči nerušene užívať
a sme úprimne radi, že nás pán predseda ŽSK v tomto smere pochopil
a pomohol nám celý prevod týchto priestorov zrealizovať. Chcel by som mu aj
touto cestou poďakovať.

Keďže je stav lavičky spájajúcej oba brehy Bielej Oravy a zároveň vjazd na
cyklotrasu a lesnícky náučný chodník za materskou škôlkou kritický, pristu-
pujeme k jej celkovej rekonštrukcii. Z tohto dôvodu chcem všetkých cyklis-
tov, ale aj peších turistov poprosiť o strpenie obmedzenia vstupu na oba
chodníky. Budeme sa určite zo všetkých síl snažiť rekonštrukciu zvládnuť v čo
najkratšom možnom čase. Verím, že sa tým zvýši bezpečnosť chodcov
a našich cyklistov. Rovnako sa pri kultúrnom dome venujeme i zvýšeniu
bezpečnosti pre našich občanov budovaním ochranného plota a spevnenia
múrov pri rieke. Tieto budú zamedzovať prístup chodcov k rieke a znížia
nebezpečenstvo pádu do rieky. Zároveň sme začali s budovaním oporného
múru po ľavej strane pri vstupe na cintorín.

V najbližších dňoch bude ukončená i rekonštrukcia verejného osvetlenia,
ktorá bola realizovaná v maximálnom možnom rozsahu, v akom nám to
umožňoval projekt a predpisy EÚ. Vzhľadom k tomu, že v niektorých častiach
doplnenie resp. výmena svetelných bodov nebola v rámci tohto projektu
možná, rád by som poprosil všetkých, ktorých sa to dotýka o trpezlivosť.
Verejné osvetlenie v našej obci od čias jeho vybudovania prešlo prakticky
prvou komplexnejšou rekonštrukciou, na ktorú sme získali finančné prostried-
ky aj zo zdrojov EÚ a to vo výške takmer 270 000 EUR. V rekonštrukcii sa
bude pokračovať postupne, podľa finančných možností obce.

Vážení občania, máme za sebou celkom pekné úspechy, no pred sebou ešte
veľmi náročnú prácu. Verím, že sa nám vďaka vzájomnej spolupráci naše
spoločné ciele pre rozvoj našej obce podarí dosiahnuť.

S úctou

JUDr. Marek Majdiš, PhD
starosta obce

Naši seniori sú stále aktívni. Zapájame sa do akcií organizovaných obcou, ale aj sami si vieme
zorganizovať pekné akcie.

Našou poslednou vydarenou akciou bol trojdňový výlet do Podhájskej. Niekedy ani nevieme,
čo doma máme. Je to naše slovenské more. Výhodou je, že je teplé, čo sa nám vždy nemusí podariť,
keď ideme do Chorvátska. Aj tento krát sme v Podhájskej boli všetci spokojní a dúfame, že sa nám
to ešte niekedy podarí zopakovať.

 Cez letné dni by sme chceli ísť s našimi vozíčkarmi z Domova dôchodcov na opekačku do
Ekotriedy, ktorú nám prepožičia naša základná škola.

 Od 26. 9. do 1. 10. 2016 sa chystáme na liečebný pobyt do Turčianskych Teplíc, ktorý je za
veľmi výhodnú cenu. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť u Milky Chvojkovej t. č. 0908/833 029.

Za Seniorklub Emília Chvojková

Seniorské aktivity

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval
obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto
lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

I. sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie sa slávi vtedy, keď sa dieťa už samo od seba slobodne
a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom, chce sa začleniť do
Kristovej Cirkvi a chce sa začať od Ježiša učiť žiť ako On a spoločne
s ostatnými katolíkmi a kresťanmi prijať za svoje poslanie, ktoré nám Ježiš
v Cirkvi zveril.

Na znak toho dieťa skladá krstný sľub, rozhoduje sa začať meniť svoj život,
pristupuje k sviatosti pokánia, po prvý raz sa plne zúčastňuje na sv. omši,

začleňuje sa do farnosti. Túto sviatosť prijalo slávnostne 8. mája v kostole
sv. Anny 47 detí – žiakov 3. ročníka.

Príprava detí prebiehala systematicky v každej rodine a počas vyučovania
náboženstva na škole ako aj účasťou detí na utorňajších detských svätých
omšiach.

Zdenka Majcherová a Katarína Katrenčíková – katechétky



strana: 3

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia OZ
zo dňa 1. 4. 2016

OZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o plnení prijatých
uznesení

OZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kon-
trolnej činnosti v roku 2015

OZ Schvaľuje:
A/ Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

k zmene a doplnku č. 2 Územného plánu Obce
Oravská Lesná s termínom ukončenia do
31. 12. 2017

B/ v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Obec Oravská Lesná ako orgán územného plá-
novania požaduje úplnú úhradu nákladov za
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
k zmene a doplnku č. 2 Územného plánu Obce
Oravská Lesná od žiadateľov, teda fyzických
osôb alebo právnických osôb, ktorých výhrad-
ná potreba vyvolala obstaranie územnopláno-
vacej dokumentácie a ktorý doručili písomnú
žiadosť na Obec Oravská Lesná

OZ schvaľuje
1. A/ Zmenu rozpočtu obce č 1/2016

B/ návrh na úpravu rozpočtu pri zmene norma-
tívnych a nenormatívnych prostriedkov pre
ZŠ a MŠ č. 1/2016

2. Návrh Ústrednej inventarizačnej komisie obce
na vyradenie a preradenie majetku obce

OZ schvaľuje
Výstavbu novej telocvične na pozemku parcel-
ného čísla 7765/6 so spolufinancovaním obce
Oravská Lesná

OZ schvaľuje
Rekonštrukciu a doplnenie verejného osvetle-
nia v obci

OZ schvaľuje
A/ predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného

programu Kvalita životného prostredia, špeci-
fický cieľ  Zvýšenie miery zhodnocovania od-
padov so zameraním na ich prípravu, opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov na realizáciu projektu „Triede-
ný zber odpadov v obci Oravská Lesná“, ktorý
je realizovaný Obcou Oravská Lesná. Kód výzvy
projektu je OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

B/ výšku maximálneho celkového spolufinanco-
vania projektu zo strany žiadateľa obce Oravská
Lesná z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 50 000,00 €.

OZ schvaľuje
Podanie žiadosti o NFPz prostriedkov Environ-
mentálneho fondu na likvidáciu čiernej skládky
v miestnej časti Beskyd

OZ schvaľuje
realizáciu prác zameraných naodstraňovanie en-
vironmentálnych záťaží v časti Vaňovské bory
a v časti Lehotská pod starým kostolom

OZ schvaľuje
Prípravu projektu na rekonštrukciu a stavebné
úpravy vnútorných priestorov materskej škôlky

OZ odročuje
schválenie trhového poriadku obce Oravská
Lesná na ďalšie zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva

OZA/ konštatuje
k výkladu VZN o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady, že
úľavu na poplatku za PDO sa poskytne osobe,
ktorá sa nepretržite (najmenej 6 mesiacov) zdr-
žiava mimo obec a za toto obdobie donesie
potvrdenie o zaplatení poplatku za PDO v mies-
te svojho prechodného pobytu.

OZ B/ schvaľuje
1. nájomnú zmluvu pre nájomcu MUDr. Danielu

Murínovú, IČO: 35993928, na účely poskyto-
vania všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre
deti a dorast od 1. 5. 2016 s 2 – mesačnou
výpovednou lehotou

2. odpustenie nájomného za mesiac 05-06/2016
pre nájomcu MUDr. Danielu Murínovú

OZ schvaľuje
dotáciu pre záujmovú činnosť pre deti s trvalým
pobytom v obci Oravská Lesná v celkovej výš-
ke 30,60 €, ktoré navštevujú útvary vedené Cen-
trom voľného času v Trstenej

Uznesenia OZ
zo dňa 20. 5. 2016
OZ A/ berie na vedomie

žiadosť p. Ladislava Vengrína o vzdaní sa man-
dátu poslanca OZ

OZ B/ konštatuje
1. zánik mandátu p. poslanca Ladislava Vengrína
2. že zvolený poslanec OZ p. Ladislav Briš zložil

zákonom predpísaný sľub poslanca OZ

OZ schvaľuje
výpoveď nájomnej zmluvy medzi obcou Orav-
ská Lesná č. 291, 029 57 Oravská Lesná,
IČO: 00314722 a nájomcom budovy materskej
škôlky (staršia budova) Alexandrom Brišom,
miesto podnikania: Oravská Lesná 403,
IČO: 33755833 s výpovednou dobou 3 mesiace
z dôvodu podstatného porušenia zmluvy.

OZ schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 37/2015 nasledovne: za
slová „v kultúrnom dome“ sa vkladajú slová
„termín realizácie je stanovený na neurčito“

OZ schvaľuje
likvidačnú komisiu na likvidáciu vyradeného
majetku v zložení:
JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
– predseda komisie Jozef Rošťák, poslanec OZ,
člen komisie Jozefína Dulovcová, účtovníčka
obce, členka komisie, Jozef Brňák, poslanec
OZ, člen komisie

OZ berie na vedomie:
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení

OZ schvaľuje
VZN č. 5/2016 Trhový poriadok so zmenami
a doplnkami

OZ schvaľuje
VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Oravská Lesná

OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce č. 2/2016

OZ A/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov fi-
nancovania

B/ schvaľuje
Prijatie prekleňovacieho úveru vo výške
8 333 500,- EUR, prijatie investičného úveru
a zabezpečenie úveru vo výške 440 000,- EUR
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369
(1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení)
resp. príslušných ustanovení štatútu obce, po-
skytnutého zo strany Všeobecná úverová ban-
ka, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Brati-
slava 25, vedená obchodným registrom okres-
ného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka čís-
lo: 341/B, IČO: 313 201 55 (ďalej len „banka“)
za podmienok dojednaných v úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy,
na účel zabezpečenia financovania investičné-
ho projektu „Kanalizácia a ČOV Oravská Les-
ná“.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vysta-
venie vlastnej blankozmenky na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z pri-
jatého úveru, vrátane možnosti vystavenia  vlast-
nej blankozmenky na rad banky za účelom na-
hradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadáv-
ky banky z prijatého úveru pre prípad prolongá-
cie prijatého úveru. OZ zároveň poveruje sta-
rostu obce na podpis úverovej dokumentácie
a dokumentácie k zabezpečeniu úveru vrátane
podpisu vlastnej blankozmenky obce.

OZ schvaľuje
odmenu pre kontrolóra obce vo výške 30 % za
obdobie polrok 2016

OZ schvaľuje
refundáciu súdnycha iných poplatkov v súvis-
losti so súdnym sporom vedeným pod spisovou
značkou 9C/37/2013a sp. zn. 5Co/61/2016

OZ volí
za člena obecnej rady p. Ing. Františka Brňáka,
poslanca OZ

Mladí redaktori rozširujú
obsah novín

Od tohto vydania Lesnianskych novín
k nám pribudli noví pomocníci, ktorí nám budú
pomáhať tvoriť obsah našich – vašich novín.
Ide o žiakov našej školy, ktorí navštevujú novi-
nársky krúžok pod vedením pani učiteľky Zu-
zany Brňákovej. Veríme, že toto rozšírenie no-
vinárskeho tímu prinesie nám všetkým viac
informácií, zaujímavostí aj úsmevu na tvári.

Redakcia LN
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Cesta z Lehotskej od Trojice smerom ku kaplnke až po Bučinu nie je
v ideálnom stave, ale to vôbec neznamená, že autá si majú „vytvárať“ nové
cesty a to kdekoľvek a po kohokoľvek pozemku. Na túto skutočnosť už
niekoľko rokov upozorňujú miestni poľnohospodári, ktorí udržiavajú polia
a ktorým takéto počínanie spôsobuje aj škody. Jazda autami cez cudzie
pozemky, najmä v čase vegetácie, sa dá pomenovať ako neúcta k ľuďom,

Neúcta, ľahostajnosť alebo možno drzosť

Obecné zastupiteľstvo má opäť
nového poslanca

Na májovom zasadnutí obecné zastupiteľstvo po zložení poslaneckého
sľubu prijalo ďalšieho v poradí zvoleného poslanca Ladislava Briša. Poslanec-
kého mandátu sa vzdal poslanec OZ Ladislav Vengrín.

Nová cezhraničná spolupráca
V sobotu 23. apríla 2016 sa vo „Wiejskym Domu Kultury v Soblówce“

v Poľskej republike podpísala trojstranná dohoda medzi obcami Ujsoly, Orav-
ská Lesná a Zákamenné. Dohoda medzi pohraničnými obcami bola spečatená
podpismi: za obec Oravská Lesná – Marek Majdiš, za gminuUjsoly – wójt-
Tadeusz Pietka a za obec Zákamenné – Milan Vrábeľ. Cieľom tejto dohody je
pomôcť rozvoju našich obcí v oblasti kultúry, osvety, turistiky, športu a hospo-
dárstva. Pri podpise boli prítomné dôležité osobnosti politického diania
v Poľskej republike „starosta powiatužywieckiego“ Andrzej Kalata a poslanec
poľského parlamentu Kazimierz Matuszny.

Ako každý rok v jarnom období na našej škole prebehla brigáda pod
názvom „Čistá dedina“. Keďže počasie nám v apríli veľmi neprialo, tento rok
sa brigáda presunula až na mesiac máj.

Prvú vyučovaciu hodinu sme sa učili. Počas druhej vyučovacej hodiny
nás triedni učitelia poučili o tom, ako sa máme správať a pracovať počas
brigády, aby nedošlo k úrazu. Vonku sa zatiaľ oteplilo a obschla rosa.

Po veľkej prestávke sme sa pustili do práce. Každá trieda mala vymedze-
ný svoj upratovací úsek. Od tých najmenších prváčikov, ktorí upratovali
okolo budovy školy, až po tých najväčších deviatakov, ktorí sa pustili do
upratovania širšieho okolia školy. Podarilo sa nám upratať okolie školy,

ktorým ešte záleží na udržiavaní tradícií na dedine a na prírode vôbec. Skúsme
sa sami snažiť neuľahčovať si takto prejazd a ak uvidíme nejakých chatárov
alebo návštevníkov našej obce si takto počínať, neváhajme ich aj v mene
našich roľníkov upozorniť, aby tak nerobili… možno v zmysle VZÁJOMNEJ
ÚCTY… jr

Brigáda „Čistá dedina“
škôlky, časť lesného náučného chodníka i cyklistického chodníka. Upratova-
li sme smerom k CRT, na futbalovom štadióne, smerom na Pribišskú či
Bučinu. Niekde sme smetí našli veľmi máličko, čo nás veľmi milo prekvapilo
a tešilo nás, že nesieme takmer prázdne odpadové vrecia. V iných miestach
bolo smetí vyhodených viac než dosť a pri ich zberaní sme krútili hlavami,
kde všade sme smeti našli.

Dedinu sme si poriadne vyčistili. S pocitom dobrej vykonanej práce sme
odchádzali domov a dúfame, že každý rok bude v dedine smetí rozhádaných
menej a menej a my z brigády budeme chodiť s prázdnymi vrecami.

Vaši mladí redaktori
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VÝTLKVÝTLKVÝTLKVÝTLKVÝTLKY - jeden z problémov v obciY - jeden z problémov v obciY - jeden z problémov v obciY - jeden z problémov v obciY - jeden z problémov v obci
Koncom apríla bola v našej obci prezentovaná ukážka opravy výtlkov

pomocou technológie infražiariča, ktorú k nám prišla previesť česká firma
MORAM CZ, s.r.o. Touto technológiou by sa dali v obci riešiť výtlky vo
vlastnej réžii a hlavne bez čakania na firmy, ktoré často nemajú čas a pre
vzdialenosť treba objednať najmenej 3 tony asfaltu. Poslanci OZ sa uzhodli, že
tento infražiarič spolu s príslušenstvom v cene cca 14.000 € by sa do obce
mohol zakúpiť. V súčasnosti sa pred samotným zakúpením ešte zisťujú recen-
zie v iných obciach.

Jozef Rošťák

Cesty si budeme môcť opraviť samiIlegálne skládky odpadu — zbytočne

Smetiská alebo tzv. čierne skládky nie sú výnimkou ani v našej obci.
Niektorí ľudia sú nepoučiteľní, takto si dokážu „zveľaďovať“ možno aj svoje
blízke okolie – hlavne, že je doma „upratané“. Bohužiaľ, ako vidno na niekoľ-
kých záberoch, skládku v časti Jasenovská, tvoria z 95 % komodity, ako sú
plasty, tetrapaky, sklo, elektronika či textil… všetko toto sa v našej obci už
niekoľko rokov separuje!!!

Toto je však
opäť iba konšta-
tovanie a niekto
– v tomto prípa-
de obec – musí
vynaložiť nemalé
f i n a n č n é
prostriedky na
odstránenie ta-
kejto čiernej
skládky.

Jedným z rie-
šení by však
možno bolo foto-

grafovať týchto znečisťovateľov prírody. Okrem sankcionovania, ich fotogra-
fie následne zverejňovať s tým, že vzniknuté smetisko by museli sami vyčistiť.

Ak máte aj vy nejaké nápady, resp. riešenia, ako predchádzať takémuto
počínaniu niektorých občanov našej obce, kontaktujte prosím redakciu LN,
resp. priamo pracovníkov OcÚ. Jozef Rošťák

MUDr. Daniela Murínová tel. č. 0905 533 513 ošetruje
denne v detskej ambulancii v Oravskej Lesnej v čase:

Pondelok:   6.30 – 14.30
Utorok: 12.30 – 15.00
Streda: 12.30 – 15.00
Štvrtok:   6.30 – 14.30
Piatok: 12.30 – 15.00

V prípade, že chcete prihlásiť vaše dieťa do starostlivosti
v našej detskej ambulancii, stačí si priniesť preukaz poistenca,
zdravotnú kartu si pani doktorka vyžiada. Sestrička je denne
v ambulancii od 6.30 do 15.00 hod.

Otváracie hodiny v detskej ambulancii

JAZYKOLAMY(nie len pre školákov )

Ak na konci prázdnin zistíte, že váš jazyk je nejaký drevený, môžete si
ho rozcvičiť na týchto vetičkách:
  1. Juro ruje jura, Juro neruj Jura!
  2. Levy sa váľali dolu lávou do válova.
  3. Kráľovná Klára hrala na klavíri.
  4. V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.
  5. Ak naolejujeme lampu, nenaolejujeme linoleum.
  6. Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope.
  7. Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí z nich

je najbrontosaurovatejší.
  8. Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popuka-

ných pukancov.
  9. Železo, železo, oželezilo si sa? Koleso, koleso, okolesilo si sa?
10. Strč prst skrz krk.
11. Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia.
12. Šašo suší osušku.

Ak ste to zvládli bez zlomeniny jazyka, môžete 5. septembra nastúpiť
do školy bez obáv, že vás jazyk nebude poslúchať.

Vaši mladí redaktori



strana: 6

Dovidenia, škôlka milá!

Čas tohto školského roka je už takmer na konci. Vrtkavé počasie so
slniečkom aj dažďom láka veľkých aj malých von do prírody k hrám, športova-
niu. To všetko bude odmenou za námahu a usilovnosť počas školského roka.
Za posledné mesiace sme toho spolu zažili veľa. V mesiaci apríl mala naša
Zem sviatok a my sme na to nezabudli. 25. apríla sme sa usilovne zapojili do
upratovania školského dvora a okolia materskej školy. Spoločnými silami tak
deti pripravili našej planéte ten najkrajší darček. Popri práci je čas aj na
oddych a zábavu. O tú sa postarali naši najstarší škôlkari. 29. apríla nám detí
z folklórneho krúžku priblížili ľudové zvyklosti stavania mája. Na tejto peknej
jarnej akcii sa zúčastnili všetci škôlkari. Svojím vystúpením sa zapojili aj do
osláv „stavania obecného mája“. Máj je mesiacom lásky a deti nezabudli na
tých, ktorých majú najradšej. Pozvali sme do materskej školy mamičky
a ockov. Deti mali pre nich pripravené prekvapenie v podobe piesní, básní,
tanca a nechýbal pre oboch malý darček, ktorý im bude ich sviatok pripomí-
nať. Deti z triedy margarétky potešili aj ostatné mamičky z obce v kultúrnom
dome detskými básničkami a pesničkami o mame a láske. Veľmi zaujímavou
témou pre deti je vesmír a naši predškoláci sa mali načo tešiť, pretože sme
navštívili našu hvezdáreň v Oravskej Lesnej. Deti boli plné očakávania. Pán
Mojmír Murín nás srdečne privítal a sprevádzal vo svojej hvezdárni, za čo mu
patrí vďaka. Deti mali možnosť nazrieť cez veľké astronomické ďalekohľady.

Bolo toho veľa na pozeranie. Aj žiaci zo základnej školy pripravili škôlkarom
pekné prekvapenie. Zahrali deťom v kultúrnom dome úsmevné divadlo Pole-
petko. Poďakovaním pre šikovných divadelníkov pod vedením p. uč. Márie
Kvakovej boli usmiate tváre a srdečný potlesk na záver. A to už sme prešli do
mesiaca jún, kedy sa deti tešia na jeden z najkrajších dní – Medzinárodný deň

detí. 1. júna sme ho oslávili aj v materskej škole. Deti si preverili svoju
obratnosť, šikovnosť pri zdolávaní športových disciplín na školskom dvore, za
čo ich čakala odmena. Počasie nám prialo, všetci mali priestor na šantenie,
diskotéku na terase, maľovanie kriedami. Toto krásne dopoludnie sme ukonči-
li chutným gulášom v prírode. Domov si každý odniesol veľký balíček
s prekvapením. Aj touto cestou malí škôlkari ďakujú svojím sponzorom:
p. Vrábľovi za nové stavebnice, hračky do piesku, kresliace potreby, p. Rošťá-
kovi za zmrzlinu, na ktorej si pochutia v priebehu mesiaca jún, obecnému
úradu v Or. Lesnej za zakúpenie lôpt a bublifukov. 9. júna sme sa zúčastnili
športového dňa na ihrisku základnej školy. Pani uč. Katka Katrenčíková so
svojimi žiakmi pripravila pre škôlkarov zábavné športové dopoludnie. Deti
čakala rozcvička s hudbou, jazda na odrážadlách, hádzanie loptou do terča,
vozenie vo fúrikoch, skákanie vo vreci a iné zaujímavé disciplíny. Tento

športový deň vyčaril radosť iste každému a za to ďakujeme. Jún ešte nie je na
konci. Tešíme sa na divadlo o Mechúrikovi – Koščúrikovi, s ktorým k nám
o krátky čas zavítajú divadelníci. A predškolákov čaká ešte jedna udalosť-
rozlúčka s materskou školou. Do základnej školy odchádza 52 predškolákov.
O tom, že sú už pripravení na školu, svedčí nielen ich správanie, ale aj ich
kresby i vedomosti. Z ich rozlúčkového vystúpenia sa dozvieme, čo všetko
deti v materskej škole zažili, čo sa naučili – a vôbec toho nie je málo. Slovami
piesne: „Dovidenia, škôlka milá!... my už nie sme malí, preč sú chvíle, keď
sme v škôlke poobede spali..... nás už veľká škola volá...... sa s nami rozlúčia
vo štvrtok 23. júna. Všetkým deťom želáme pekné prázdniny.

Kolektív MŠ Or. Lesná

Hudobné predstavenie Popoluška
Dňa 31. mája 2016 do našej obce zavítali talentované deti zo ZUŠ v

Námestove s pobočkou v Zákamennom s tanečným predstavením s názvom
Popoluška. Týmto podujatím chceli účinkujúce deti spestriť MDD a ukázať

naším de-
ťom, čo sa
môžu naučiť,
ak by sa roz-
hodli navšte-
vovať Zá-
kladnú ume-
leckú školu v
Námestove.
Ďa k u j e m e
im za ich vy-
stúpenie a
zároveň v
m e n e

všetkých divákov chceme poďakovať aj režisérke Eve Vrábľovej a jej pomoc-
níkom za zorganizovanie podujatia.

Zdroj: web obce

Dňa 12. apríla sa naši žiaci 6. ročníka zúčastnili natáčania detskej televíz-
nej súťaže „Daj si čas.“ Takže sme si urobili malý výlet do nášho hlavného
mesta – Bratislavy. Skôr, než sme sa pustili do súťaže, pozreli sme si bratislav-
skú ZOO.

Do televízneho natáčania bolo vybraných 26 účastníkov, z toho 4 žiaci
(Braňo, Natália, Veronika a Braňo) súťažili. Ostatní žiaci boli v publiku
a hlasno povzbudzovali.
Naši štyria žiaci museli splniť 5 úloh. A to:

1. uhádnuť názov ostrova,
2. odhadnúť spoločnú váhu súperov,
3. presunúť mince cez prekážky,
4. uhádnuť názov korenín a priložiť

správny názov,
5. vedomostná úloha – prečítať otázky

a priradiť správne odpovede.
Za každú úlohu sa dostávali symboly. Za výhru tri, za remízu dva a za

prehru jeden symbol. Úlohy naši šiestaci hravo zvládli, súperov porazili
a s úsmevom doniesli finančnú výhru 200 eur.

Ako to všetko prebiehalo, ste si mohli pozrieť vo vysielaní RTVS 1
v sobotu dopoludnia, 14. mája.

Vaši mladí redaktori

Naši žiaci v televíznej súťaži „Daj si čas“
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Správičky zo základnej školičky

Leto klope na dvere, školský rok sa pomaly, ale
isto, končí a my všetci sa už tešíme na letné dni
plné odpočinku, slnka, vody a lesnej vône. Skôr
než zavrieme školské brány, poďme sa pozrieť na
to, čo dôležité sa udialo v našom školskom živote
v jarnom období.

6. apríla 2016 mali svoj veľký deň deviataci.
Čakala ich prvá veľká skúška – Monitor 9. Na
našej škole prebiehalo testovanie deviatakov
v dvoch formách: klasická forma – písanie testu
v papierovej podobe a elektronická forma, v ktorej
žiaci vypracovali test na počítači a ihneď po odo-
slaní riešení sa dozvedeli, akí boli úspešní. Už
vieme výsledky oboch foriem testovania a naša
škola v slovenskom priemere dosiahla nasledovné
výsledky:

Základné údaje: SJL MAT

Priemerná úspešnosť našej školy v % 64,7 % 64,0 %

Priemerná úspešnosť v SR
– národný priemer v % 62,6 % 52,8 %

Rozdiel priemernej úspešnosti našej
školy oproti národnému priemeru + 2,1 + 11,2

13. apríla 2016 sa do prváckych tried prišlo
zapísať 53 predškolákov. V škole na nich čakali
postavičky zo známej rozprávky o dedkovi, ktorý
ťahal repku a repku vytiahnuť nemohol (však ju
isto dobre poznáte...). Predškoláci sa rozhodli ded-
kovi pomôcť a poctivo plnili všetky úlohy – zavia-
zať si šnúrky, spočítať predmety, vyfarbovať podľa
pokynov, pomenovať geometrické tvary, zdolať pre-
kážkovú dráhu... a spoločnými silami repku vy-
tiahli. Za svoju šikovnosť a usilovnosť boli deti
odmenené pamätným listom, sladkosťou a drob-
nou hračkou od firmy LEGO. V septembri s rados-
ťou privítame našich nových prváčikov v našej
veľkej školskej rodine.

Kým predškoláci pomáhali dedkovi s repkou,
ich rodičia získavali dôležité informácie od p. zá-
stupkyne Demkovej a p. psychologičky Smoláro-
vej.

V máji, keď nám to počasie dovolilo, sme si
upratali okolie našej školy i blízke okolie v obci
počas brigády s názvom „Čistá dedina“. Naši šiesta-
ci sa zúčastnili natáčania televíznej detskej súťaže
DAJ SI ČAS. O týchto dvoch akciách vám viac
napísali naše deti.

Náš školský život bol veľmi pestrý. Ak sa chce-
te dozvedieť viac o všetkých akciách, ktoré na
škole prebiehali počas celého školského roka, nav-
štívte našu internetovú stránku
www.zsoravskalesna.sk, kde si v Aktivitách mô-
žete prečítať všetko, čo sme zažili počas celého
školského roka a vo Fotoalbume si pozrieť, ako
naše akcie prebiehali.

Na našej škole máme veľa šikovných žiakov.
O tom svedčí aj veľké množstvo súťaží, do ktorých
sa naši žiaci zapojili a v ktorých boli úspešní. Tu sú
úspechy našich žiakov a vašich detí:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Spolupráca záchranných zložiek
– celoslovenská súťaž

Júlia Krivulčíková (3. A) – 2. miesto; pripravo-
vala Mgr. Kozáková

Európa v škole – okresné kolo
Karin Miterková (3. A) – 1. miesto, Richard

Grofčík (7. A) – 2. miesto; pripravovala Mgr. Ko-
záková

Vesmír očami detí – okresné kolo
Karin Miterková (3. A) – 1. miesto, Barbora

Srogoňová (3. A) – 3. miesto

Karin Miterková (3. A) – celoslovenské kolo –
ocenená práca; pripravovala Mgr. Kozáková

ŠACH

Šachový turnaj o Majstra školy

                        Chlapci:
1. miesto: F. Kojda (8. B)
2. miesto: Š. Blahovec (8. A)
3. miesto: S. Brisuda (7. B)

                             Dievčatá:
1. miesto: N. Beloritová (4. C)
2. miesto: M. Beloritová (8. B)
3. miesto: A. Podstavková (4. C)

Šachový turnaj – okresné kolo
Štefan Blahovec (8. A) – 4. miesto, Šimon

Viater (8. B) – 5. miesto, František Kojda (8. B) –
úspešný riešiteľ, Dušan Kojda (8. B) – úspešný
riešiteľ; pripravoval Mgr. Kvak

FYZIKA

Náboj Junior 2015 – 3. miesto
Štefan Blahovec (8. A), Šimon Viater (8. B),

Patrik Krivulčík (7. B), Štefan Olbert (9. B); pri-
pravoval Mgr. Salaj

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo
Patrik Krivulčík (7. B) – 1. miesto, Štefan Bla-

hovec (8. A) – 2. miesto
Štefan Olbert (9. B) – 2. miesto, úspešný rieši-

teľ – krajské kolo; pripravoval Mgr. Salaj

Archimediáda
Matej Dendis (7. A), Lukáš Rabčan (7. A),

Patrik Krivulčík (7. B) – 1. miesto
Branislav Krivulčík (6. B), Ján Murín (6. B),

Tomáš Brisuda (6. B) – úspešní riešitelia; pripra-
voval Mgr. Salaj

SLOVENSKÝ JAZYK

Olympiáda SJ – okresné kolo
Adriána Brňáková (9. B) – úspešná riešiteľka;

pripravovala Mgr. V. Vrábľová

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Samuel Kvak (9. B) – 3. miesto; pripravovala

Mgr. V. Vrábľová

ANGLICKÝ JAZYK

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Patrik Krivulčík (7. B) – 3. miesto, Adela Brňá-

ková (8. A) – úspešná riešiteľka; pripravovala
Mgr. Paľáková

BIOLÓGIA

Biologická olympiáda
– okresné kolo, kategória C

Michaela Brňáková (8. A) – úspešná riešiteľka,
Tamara Kvaková (8. A) – úspešná riešiteľka; pri-
pravoval Ing. Oparty

Biologická olympiáda
– okresné kolo, kategória E

Barbora Brňáková (7. B) – 2. miesto, úspešná
riešiteľka – krajské kolo, Eliška Brňáková (7. A) –
úspešná riešiteľka; pripravoval Ing. Oparty

GEOGRAFIA

Geografická olympiáda – okresné kolo
Patrik Krivulčík (7. B) – úspešný riešiteľ, Ma-

túš Motyčák (9. B) – úspešná riešiteľ, Magdaléna
Rošťák (5. B) – úspešná riešiteľka; pripravovala
Mgr. Klimčíková

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Biblická olympiáda – okresné kolo
Zuzana Janetová (8. A); Erika Kojdová (8. A),

Lucia Kojdová (8. B) – 3. miesto; pripravovala
Mgr. Majcherová

CHÉMIA

Chemická olympiáda – okresné kolo
Lucia Mikulová (9. B) – 1. miesto, úspešná

riešiteľka – krajské kolo; pripravovala Mgr. Mateá-
šová

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Oravské spievanky 2016
Veľká Magurka (dievčenská skupina) –

2. miesto, Andrea Brisudová (8. B) a Júlia Kolen-
číková (8. B) – 2. miesto, Laura Vrábeľová (5. B) –
2. miesto; pripravoval p. Chudoba

MATEMATIKA

Matematická pytagoriáda – okresné kolo
Mária Kolenčíková (4. A) – 1. miesto, Šimon

Murín (4. A) – 4. miesto; pripravovala Mgr. Očka-
jáková

Daniel Novosad (5. A) – 1. miesto; pripravoval
Mgr. Kvak

Branislav Krivulčík (6. B) – 3. miesto; pripra-
voval Mgr. Beňuš

Timea Vrábľová (6. B) – 4. miesto; pripravova-
la Mgr. Mateášová

Matematická olympiáda – okresné kolo
Branislav Krivulčík (6. B) – 1. miesto; pripra-

voval Mgr. Beňuš
Timea Vrábľová (6. A) – 1. miesto, Branislav

Mateáš (6. A) – úspešný riešiteľ; pripravovala Mgr.
Mateášová

Štefan Blahovec (8. A) – 1. miesto; pripravo-
vala Mgr. Mateášová

Patrik Krivulčík (7. B) – 1. miesto, Adriána
Kolenčíková (7. B) – 3. miesto; pripravovala
Mgr. Brachňáková

MLADÍ HASIČI

Regionálna súťaž Mladých hasičov Plameň
z okresov NO, DK, TS

Družstvo dievčat – medzinárodné prekážky –
2. miesto

Družstvo dievčat – požiarny útok s vodou –
3. miesto; pripravovali p. Brisuda a p. Murín

ZBER TETRAPAKOV

Triedy
1. miesto – 4. C, 2. miesto – 2. B, 3. miesto – 3. A
Jednotlivci
I. stupeň: II. stupeň:
1. miesto – E. Mikulová (2. B) S. Brisuda (7. B)
2. miesto – M. Janckulík (4. C) Z. Krivulčíková (9.B)
3. miesto – K. Miterková (3. A)  J. Kojdová (6. A)

Všetkým výhercom gratulujeme a vyučujúcim
ďakujeme za prípravu.

Sme na konci školského roka 2015/16. Všetkým
žiakom, ich rodičom a zamestnancom školy praje-
me príjemné a ničím nerušené prázdniny plné od-
dychu, smiechu, dobrej zábavy a nezabudnuteľ-
ných zážitkov a aby sme sa všetci plní elánu stretli
v ďalšom školskom roku – 5. septembra 2016.

Zuzana Brňáková
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Chráňme si svoje deti!

Naše deti. Kto by ich nechcel mať v bezpečí? Urobili by sme všetko pre to,
aby vyrastali v mieri, aby im nič nechýbalo a aby z nich vyrástli dobrí ľudia.
Väčšina z nás žije v presvedčení, že to tak je. No zdanie niekedy klame. Dnes
viac ako kedykoľvek predtým sa treba mať na pozore pred skrytými nástraha-
mi tejto doby. Spomeniem jednu z nich – internet a počítačové hry. Ruku na
srdce – koľkí rodičia s istotou vedia, aké hry sa vaše deti hrajú na počítači?

Možno sa uspokojíme
s jednoduchou odpove-
ďou – veď to hrajú
všetci, je to dobrá hra -
len zbieram body.
Body za čo? Často ani
nerozumieme pojmom,
ktoré deti ovládajú
a sme dokonca hrdí na
to, ako nás už presiahli
vo svete počítačov.

Nedávno ma na au-
tobusovej zastávke veľ-

mi šokoval rozhovor asi 10-ročných chlapcov z našej dediny. Radili si, ako
získať čo najviac bodov v hre GTA. „Za strieľanie ľudí máš len málo bodov –
najlepšie je, ak niekoho týraš“ – napríklad v jednom dome môžeš chlapíkovi
vytrhávať zuby kliešťami, biť ho hasákom a nakoniec pomaly zabiť – je to
sranda, lebo strašne kričí. Veľa bodov získaš za znásilnenie. „A to je čo?“ pýta
sa druhý chlapec. „No to najskôr strašne zbiješ nejakú ženskú a potom na nej

Alebo čo s nepoužitými liekmi
Všetci sa časom dostávame do kontaktu s liekmi. Neraz sa ale stane, že

nám nejaké tie tabletky, sirup, masť atď. doma v lekárničke ostanú a skončí im
doba použiteľnosti (lieky po expirácii). Nastáva otázka, čo s nimi. Nepoužité
lieky po dobe použiteľnosti, by sme nikdy nemali vyhadzovať do odpadu alebo
do toaliet, pretože sa nimi kontaminujú spodné vody a pôda. Napríklad
mikroorganizmy si na takto vyhodené antibiotiká vytvárajú odolnosť (rezis-
tenciu).

Preexspirované lieky je potrebné odovzdať v ktorejkoľvek lekárni. Vracajú
sa len vo vnútornom obale, čiže v blistri, v sklenenej alebo plastovej nádobe či
hliníkovej tube. Takéto lieky už netreba triediť podľa toho, na čo boli určené,
prípadne podľa veľkosti a farby, treba ich len odovzdať v lekárni. Ostatné lieky
v špeciálnych alebo netypických obaloch treba tiež odovzdať v lekárni. Ide
o inhalačné, prípadne injekčné systémy. Vonkajšie papierové obaly liekov, tak
ako aj príbalová informácia pre pacienta (PIL) patria do komunálneho separo-
vaného odpadu medzi papier. Pokiaľ sa tuhé lieky nachádzali v sklenených
obaloch, tie po vyprázdnení môžete vyhodiť do separovaného odpadu na sklo.
Do lekárne nepatria zvyšky z výživových doplnkov, kozmetických príprav-
kov, zdravotníckych pomôcok či homeopatických liekov.

robíš také kliky a nakoniec ju zabiješ.“ Šokovalo ma, že sa všetci chlapci
smiali. Ani jeden nepovedal, že to asi nie je celkom v poriadku.

Treba povedať, že táto hra patrí medzi najobľúbenejšie počítačové hry už
niekoľko rokov. Opýtajte sa detí, odpoveď je: „Veď to pozná každý“. Keď si
pozriete názory na hru na internete, nájdete samé pozitívne hodnotenia –
perfektná grafika, všetko vyzerá veľmi reálne, hra kde nič nie je nemožné,
nikomu nič nie je sväté. Pozriem si ukážky na youtube a som v šoku. Postavy
musia byť záporné, body získavajú za strieľanie, znásilňovanie, kradnutie…
Nechýbajú tam akékoľvek nadávky a vulgarizmy. Toto hrajú malé deti? Čo to
urobí s ich psychikou? Čo z nich vyrastie? Jediné čo mi napadá je: MUSÍME
SI ICH CHRÁNIŤ!

V niektorých anglických školách ak zistia, že deti majú prístup k takýmto
hrám, informujú políciu a sociálny úrad. Sú to hry pre vekovú kategóriu 18+ ,
ale každé dieťa si, žiaľ, vie stiahnuť hru, alebo zahrať ju online. A ak sa
uspokojíte s argumentom vášho dieťaťa – ja to hrám, ale tieto veci tam
nerobím, neverte tomu! Je to len otázka času, kedy mu kamarát poradí, kde sa
získavajú najlepšie body. Hra nepatrí do rúk dospelému so zdravou psychikou
a už vôbec nie deťom!

Možno je načase zamyslieť sa nad tým, prečo cez slnečné dni vonku
vidíme tak málo šantiacich detí. Viete kde ich treba hľadať? Doma pri počítači.
Je to tak pre nás jednoduchšie. Sú doma, nič nevyvádzajú, nekričia a sú
v bezpečí. …No opak je pravdou!

Jedna z mamičiek, ktorej záleží na
(nie len svojich) deťoch

Lieky po exspirácii — keď sa liek stáva jedom

Občas sa stretávame
s otázkou, čo sa môže stať
po užití lieku po dobe po-
užiteľnosti. Lieky obsahu-
jú okrem účinnej látky aj
pomocné látky, ktoré po
uplynutí doby použiteľ-
nosti strácajú svoju funk-
ciu. Takéto lieky už teda
nemôžu plniť svoju funk-
ciu. Dochádza k ich roz-
padu, ich účinok je slabší/
silnejší prípadne môžu
vyvolať alergickú reakciu.

Spolu so sledovaním doby použiteľnosti je dôležité aj správne skladova-
nie, ktoré je vyznačené na obale lieku, prípadne podľa odporúčania lekárnika/
lekárničky.

Nezabúdajme na to, že liek sa môže stať jedom nielen pre nás, ale aj pre
našu prírodu.

Mgr. Peter Laššák – váš lekárnik

1.Morská ............... je slaná.
2.Po jari nasleduje…
3.Keď sa ideme kúpať, musíme si

obliecť…
4.Letné bývanie v stane…
5.Cez leto je veľmi…
6.V Chorvátsku sa nachádza…
7.Prvý letný mesiac je…
8.Cez leto sa chodia ľudia osviežiť

k vode na…
9.Cez leto radi lížeme…

Tajnička na dovolenku
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Island — krajina geotermálnych prameňov a vodopádov

Skupinka odvážnych mladých ľudí sa vydala spoznať zaujímavú krajinu -
Island. Boli štyria: Štefan Kolenčík, Peter Murín, Veronika Vrábľová (všetci
traja Oravská Lesná) a Maťka Palkovičová (Bratislava). O zaujímavostiach
z týchto končín sveta sa s namipodelili v krátkom rozhovore.

Kto prišiel s nápadom navštíviť Island? Čo bolo tým dôvodom?
S nápadom prišla Maťka, bol to jej sen a hlavným „ťahákom“ bola určite

neskutočná príroda Islandu. Postupne to začalo naberať reálnejšie kontúry,
pozbierala sa partia a hor sa na cestu. Dokopy sme tam boli 12 dní – hneď po
prílete sme si vyzdvihli požičané auto a vydali sme sa na „road – trip“ po
takzvanej Ring Road – je to vlastne okružná asfaltová cesta, ktorá obopína
celý ostrov. Zvyšné cesty sú prevažné prašné a štrkové (najnáročnejšie sú cesty
s označením F). Ideálne ak máte k dispozícii kvalitné SUV 4x4. Na ceste sme
boli 10 dní, väčšinou sme kempovali, prešli sme cca 3 000 km a posledné 2 dni
sme strávili v hlavnom meste Reykjavík. Na spoznávanie krás krajiny sme mali
dostatok priestoru, keďže od 4 rána do polnoci bolo úplne vidno a zvyšok dňa
len šero.

Čo vás ako prvé oslovilo na pôde tejto krajiny?
Určite počasie:D Nie je to teda zrovna vychytená prímorská destinácia-

cez deň sme mali počas slnečného dňa max. 15 stupňov a cez noc 0-5 stupňov.
My sme si na našu cestu vybrali máj, čo je ešte mimo sezóny, pretože sme sa
chceli vyhnúť davom turistov. Stále ich tam síce nie je veľa, ale Island je
momentálne v kurze a počet turistov z roka na rok rastie.

Hovorí sa, že Island je rozprávková krajina, najmä pre jej prírodu,
horúce pramene, prírodné rezervácie, atď. Dá sa to tak vnímať na prvý
pohľad?

Príroda Islandu je neuveriteľne krásna a rozmanitá. Najdôležitejšie však
je, že si ju miestni obyvatelia nadovšetko vážia a majú k nej rešpekt. My sme
mali možnosť vnímať ju naplno, keďže sme prešli celý ostrov. Keď sa presúvate
po Ring Road, dá sa povedať, že za každou zákrutou vás čaká úplne iná
scenéria – krásne zelené pláne plné koní, pláže s čiernym pieskom, zlomy
tektonických dosiek, lávové polia ako pozostatky výbuchov sopiek, čo na
Islande teda vôbec nie je zriedkavé, nespočetné množstvo vodopádov, zasneže-
né vrcholky hôr, sopky, geotermálne pramene a zóny, pevninské ľadovce, gejzír
atď atď. Uvediem teda aj pár krkolomných názvov: z vodopádov sme navštívili
tie najznámejšie napr.: Gullfoss, Sejlalandfoss, Skógafoss, Svartifoss, Goda-
foss, Detifoss… videli sme aj známe sopky ako Hekla, Krafla, Viti ale aj
neslávne známu Ejafjallajokull, ktorá pri poslednej explózii v roku 2010
spôsobila kolaps leteckej dopravy… videli sme aj druhý najväčší európsky
ľadovec Vatnajökull, ktorého hrana končí v oceáne a vytvára nádhernú ľadovú
lagúnu s názvom Jökulsarlón. Na severe ostrova sme sa zdržali v okolí jazera
Mývatn, čo je seizmicky veľmi aktívne územie. Celkovo na Islande vidno že pod
ostrovom to „vrie“ a územie je aktívne – na každom kroku nájdete horúci
prameň a geotermálne zóny, kde sa dymí zo zeme a všade smrdí síra… človek
si až kladie otázku, prečo tam tí ľudia žijú, keď hocikedy môže buchnúť ďalšia
sopka...

Navštívili ste nejaké zaujímavé miesta?
Zaujímavých miest bolo nespočetne, povedal by som, že Island je jeden

obrovský národný park. Oficiálne má však Island tri národne parky: Vatnajö-
kull, Snafellsjökull a Pingvellir, ktorý je zároveň svetovým kultúrnym dedič-
stvom UNESCO – je to miesto, kde vznikol v roku 930 Althing – jeden
z najstarších parlamentov na svete. Nám sa podarilo navštíviť všetky spomína-
né národné parky. Safari veľrýb sme neabsolvovali, povedali sme si že nám to
nestojí dať 70 € za to, aby sme videli chvost veľrýb . Spomenul by som ešte
geotermálne pramene, tie sú úplne všade, či už čisto prírodne „hot spoty“
alebo geotermálne bazény, alebo človekom „skrotené“ pramene vo forme
akéhosi kúpaliska s teplou vodou, saunami prípadne aj tobogánmi – tieto sa –
nachádzajú takmer v každej dedine a mestečku. Cena vstupného je naozaj
symbolická, asi len aby vykryla prevádzkové náklady (cca 5e). K čisto prírod-
ným prameňom si treba niekedy poriadny kus zašlapať, ale výsledok stojí za to.
My sme takto šli cca 6 km horami, aby sme na konci našej cesty našli sútok
horúceho cca 60 stupňového a cca 5 stupňového potoka z topiaceho sa snehu
a ľadu. Úžasné miesto… V hlavnom meste Reykjavík sme navštívili aj dom
Höf?i, kde sa v roku 1986 konal Reykjavík summit za účasti amerického
prezidenta Ronalda Regana a ruského sekretára komunistickej strany Mikhai-
la Gorbacheva – tento míľnik je považovaný za začiatok konca studenej vojny.

Máte nejaký(é) zaujímavé alebo možno kuriózne zážitky?
V mestečku Reyðarfjörður ur sme navštívili kapucínov zo Slovenska, ktorí

tam sú na misii. Milo nás privítal brat Peter, pohostil nás domácou pálenkou a
kávou a príjemne sme si pokecali. Stavajú si tam aj drevený kostolík, drevo
majú z Hriňovej a stavali ho chlapi z Dlhej na Orave – taký kus Slovenska na
Islande . Brat Peter nás ponúkol aj miestnou špecialitou – fermentovaný
žralok grónsky Hákarl. Mäso zo žraloka sa musí nechať fermentovať, lebo v
čerstvom stave je jedovaté. Tento žralok nemá obličky, a tak jeho mäso
obsahuje vysoké množstvo amoniaku, neurotoxínov a kyseliny močovej. Počas
fermentácie (mäso sa zahrabe do zeme a zaváži kameňmi) sa tieto jedovaté
látky z mäsa uvoľňujú. Po fermentácii sa mäso suší a následne krája na kocky.
Na túto špecialitu musí mať človek skutočne silný žalúdok. Bolo to fakt hnusné,
ale tak skúsili sme . V gastronómii samozrejme dominujú ryby, ale aj puffin-
taký malý krásny vtáčik s oranžovým zobákom. Patrí medzi ohrozené druhy
spolu so žralokom grónskym a veľrybou minke. Ochranári za toto Island
nemajú moc v láske, keďže ich neprestávajú loviť a stále sú na jedálnych
lístkoch reštaurácií. My sme ako zodpovední cestovatelia, samozrejme, ohro-
zené druhy neskúšali. Skúsili sme však steak z veľryby (neohrozenej) a ten bol
neskutočne dobrý…

Vedeli by ste nám trošku priblížiť obyvateľov tejto krajiny?
Celá populácia Islandu je 323 tis. obyvateľov, z toho takmer polovica žije

v okolí hlavného mesta. Samotný Reykjavík má 120 tis. obyvateľov. Ľudia sú
veľmi milí, ochotní a vzdelaní. Gramotnosť na Islande je 100 %- aj posledný
farmár na severe na vás vysype takú angličtinu, že sa až hanbíte za tú svoju :D.

My sme mali taký pocit, že tam ešte skutočne funguje dôvera medzi ľuďmi.
Našli sme pri ceste stánok so zeleninou a ovocím a cenníkom, predavač tam
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však nebol. Mohli ste si zobrať čo potrebujete a nechať obnos peňazí podľa
cenníka – môžeme sa zamyslieť, či by to fungovalo u nás . Alebo napr. sme
si kúpili lístok na vyhliadkovú vežu, ale reálne nám ho nikto neskontroloval,
keď sme šli hore, pretože veria, že každý si ten lístok kúpi. Veď prečo by si
nekúpil, nie? V Reykjavíku funguje coffeeculture“, hovorí sa že Islanďania
berú svoju kávu vážne – my sme sa teda pridali a pár kaviarničiek sme skúsili.
Obdivovali sme aj ich vzťah k prírode – evidentne si ju veľmi vážia. Na žiadnej
prírodnej atrakcii sa ale nevyberalo vstupné, pretože príroda nie je nikoho
vlastníctvo, tak prečo by ju mali spoplatňovať. Na jedinej bolo vstupné
s oznamom, že sa ospravedlňujú, že vyberajú vstupné, pretože rekonštruujú,
tak len počas rekonštrukcie bude symbolické vstupné. Hovorí sa, že Islanďa-
nia stále veria v trolov – toto ale nevieme posúdiť, či je skutočne pravda. Jeden
pán vtipne odpovedal na otázku, či verí v trolov a odpoveď bola: „Hmmm, nie
neverím, ale čo ak existujú?“ .

Zaujímavosťou je, že Islanďania nemajú priezviská. Dieťa dostáva na-
miesto priezviska meno svojho otca s príponou – dóttir (dcéra) alebo – son
(syn). Prezident Ólafur Ragnar Grímsson sa vlastne volá Ólaf Ragnar Grímov
syn.

Islanďania majú asi aj zmysel pre humor a recesiu – starosta Reykjavíku je
Jón Gnarr. Správa o tom, že Jón Gnarr sa dostal do čela radnice v islandskom
Reykjavíku, obletela svet v júni roku 2010, uprostred ekonomickej krízy. Tento
vtipný pán – komediant a pankáč sa jedného dňa rozhodol, že prečo by nešiel
do politiky, a tak založil stranu, ktorú nazval „Najlepšia strana“. V svojej
predvolebnej kampani sľúbil obyvateľom mesta vo voľbách okrem iného dosta-
tok uterákov na kúpaliskách, parlament bez drog a ľadového medveďa do
miestnej zoo. Do boja proti kríze vyrazil s heslom „viac punku, menej pekla!“
a vyhlásil, že v mestskom prístave by mala stáť nadživotná socha Björk. Vtipný
to pán a starostuje si do dnes .

Stálo to zato vybrať sa práve na Island? Naplnila táto cesta vaše
očakávania?

Určite áno, naplnilo to naše očakávania. Dovolenkou by som to síce
nenazval, pretože sme prišli naspäť totálne zničení, ale zato plní zážitkov
z tejto úžasnej krajiny. Stálo to zato...

Chceli by ste sa tam niekedy ešte aspoň raz vrátiť?
Aspoň raz áno – nepodarilo sa nám dostať do Landmanalaugar (dúhové

hory), pretože tento rok bola na Islande celkom krutá zima a teda v tých horách
bolo ešte meter snehu a všetky cesty boli uzavreté. Minimálne kvôli tomuto by
som sa vrátil. Iste by stálo zato vydať sa tam aj niekedy v zimných mesiacoch
a vidieť krásne nebeské divadlo – polárnu žiaru.

Odporúčate takýto výlet aj našim čitateľom? Ak áno, čo by určite mali
na Islande navštíviť?

Samozrejme, odporúčame. Island sa dá prejsť akýmkoľvek spôsobom – či
už kempovať a variť si na horáku v „ešuse“ (náš prípad) alebo komfortnejšie a
prespávať v hoteloch (samozrejme už za inú cenu). Dá sa obísť celý ostrov po
Ring Road (náš prípad) alebo absolvovať len „Golden Circle“ v okolí hlavné-
ho mesta, kde sa dá takmer všetko podstatné vidieť. Island je určite vhodný aj
pre rodinnú dovolenku. Vrelo odporúčame každému.

Za redakciu LN spracovala Anna Pojezdalová

V týždni od 23 - 27.6.2016 prebiehala celoslovenská kampaň Vypni telku
zapni seba! pod záštitou eRka. Spoločne sme pripravili program a vydali sa po
stopách svätcov. Stretávali sme sa denne dve hodiny v pastoračnom centre
a plnili sme úlohy súvisiace so zasväteným životom. Športové, logické ani
tímové aktivity pre nás neboli problém. V upršanom počasí sme tvorili náhr-
delníky a autíčka, keď sa vyjasnilo, stopovali sme na náučnom chodníku.
Týždeň sme ukončili najvyšším počtom detí – s animátormi nás bolo 60!

Ďakujeme všetkým deťom, ktorí vymenili telku, internet a mobil za hru,
priateľstvá, zážitky a predovšetkým BOHA.

eRkári v akcii: „Vypni telku, zapni seba“

S pozdravom LesňanskíeRkári
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Prišli medzi nás...

Marec 2016: Adela Podstavková
Samuel Václav
Laura Poništiaková
Daniela Brišová
Dávid Straka
Júlia Laššáková

Apríl 2016: Tibor Dulovec
Lea Murínová
Matúš Ovšák

Máj 2016: Andrej Brňák
Matej Chmeľ
Ľuboš Kojda
Sofia Brišová
Matej Krško
Karolína Paľáková

Od nás odišli...

Marec 2016: Martin Srogoň 63 r.
Kristína Tisoňová 93 r.

Apríl 2016: Milan Holubčík 77 r.
Mária Beňušová 86 r.
Apolónia Brňáková 77 r.

Jubileum oslávili...

Marec 2016
80 rokov – Ernestína Rakučáková
75 rokov – Margita Kolenčíková

Anna Šľachtová
Jozef Mateáš

Apríl 2016
80 rokov – Anton Briš
75 rokov – Anton Kojda

Juraj Paľák

Máj 2016
85 rokov – Emília Kolenčíková

Justína Mordačiková
80 rokov – Ján Podstavek
75 rokov – Anna Chudjaková

Mária Dibdiaková
70 rokov – Ján Dendis

Anna Pojezdalová, matrikárka

 Z obecnej matriky

Blahoželanie k životnému jubileu
Touto cestou chceme zablahoželať nášmu

bývalému starostovi obce pánovi Jánovi Pod-
stavkovi, ktorý v máji oslávil svoje 80. narode-
niny a ktorý z týchto 80 rokov života 34 rokov
obetoval našej obci ako starosta. Do ďalších ro-
kov mu prajeme najmä veľa zdravia, šťastia
a radosti z najbližších.

60. výročie sobáša
Dňa 21. apríla 2016 oslávili krásne 60. výročie

sobáša manželia – Justín a Emília Kolenčíkovci. Do
ďalších spoločných rôčkov im prajeme veľa zdravia,
lásky, Božieho požehnania a radosti z detí a vnukov.

70. výročie na spoločnej
ceste životom

Život je dar od Boha. O to bohatší je život vo dvojici
s človekom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť v každej
životnej situácii. O veľkom dare a Božom požehnaní hovo-
ria aj manželia Anna a František Dendisovi, ktorí takto
spolu kráčajú už neuveriteľných 70 rokov. O niekoľko
zážitkov z tohto obdobia sa s nami podelili.

Kde ste sa vlastne spoznali a koľko ste mali rokov?
Bývali sme neďaleko od seba, raz som išla so senom

a dali sme sa do reči – tak sa to začalo. Mala som vtedy
17,5 roka a manžel 23.
Aká bola svadba?

Do kostola na sobáš sme šli pešo, nebolo žiadnej
kytice ani nič také. Knižka v hrsti a ruženec okolo ruky
omotaný – to bolo všetko. Sobášili sme sa tri páry naraz.
Mali sme v sobotu, hoci farár najskôr nechcel, lebo
v pondelky sa sobášilo. Zosobášil nás pred omšou, potom
bola omša a ďalšie dva páry bývali ďaleko, tak mali sobáš
bez omše. Svadby bývali vtedy ráno okolo deviatej. Naje-
dlo sa v krčme a potom sme šli domov. Na druhý deň,
v nedeľu bývali potom ešte popravky.
Ako spomínate na tie časy?

V 1943 roku som narukoval na vojnu, dostal som sa aj
do nemeckého zajatia, ale našťastie sa nám niekoľkým
podarilo utiecť k partizánom. Z vojny som sa vrátil v marci
1946 a 1. júna bola svadba. Ťažké to boli časy, bola bieda,
z vojny som sa vrátil poznačený reumou a žalúdočnými
vredmi, ale bolo treba nejako žiť – hovorí pán František.

Manžel bol niekoľko týždňov v Ružomberku v nemoc-
nici, neskôr nejaký čas nemohol pracovať, nie raz som si
od susedov musela požičať na chlieb – na ten sme chodili
do Čadce...pešo. Veru, všelijako bolo, ale ďakujeme Bohu,
všetko sme to zvládli. Najťažšie boli časy, keď bolo treba
odovzdávať kontingenty.

Manželia Dendisovci sa aj napriek neľahkej dobe,
ktorú zažili, majú stále radi a svoju lásku si prejavujú aj
dnes: „Zostali sme jeden druhému verní. Láska nás sprevá-
dza od samého začiatku až po dnešok. Tá neumrela. Veľa
sme toho prežili. Tiež sa občas pýtam, ako sme si to
zaslúžili, že tak dlho sme spolu. Už sme všetko dostali od
Pána Boha, čo sme potrebovali, už sa len modlíme za
odpustenie hriechov a šťastnú hodinu smrti.“

V mene celej redakcie Lesnianskych novín manže-
lom želáme stále veľa zdravia, šťastia, Božieho požehna-
nia a vzájomnej lásky, ktorá inšpiruje aj mladšie generá-
cie.

Za redakciu LN spracovala Mária Brišová

Je naplánované....
26. jún – Športový deň obce – športovo-zábavné

podujatie pre všetky vekové skupiny
3. júl – Cyklotúra „Letný horizont“ – dĺžka cyk-

lotúry cca 35 km lesňanskými hrebeňmi
23. júl – Hanafest – odpustová zábava na štadió-

ne pre skôr aj neskôr narodených
26. júl – Tradičná odpustová slávnosť pri kapln-

ke Božieho Milosrdenstva
13. august – Cyklopretek Kysuce-Orava cez ko-

pec – cyklotúra zo Zborova n/Bystricou
do Or. Lesnej

28. august – Sv. omša na Úšuste - Stretnutie pri
kríži priateľstva na hranici s PL

PRE TROŠKU ÚSMEVU...
Peťko zdesene kričí na mamu:
– Mamííí!!!
– Prosím.
– Opuchol mi prst!
– A ako si na to prišiel?
– Nezmestí sa mi do nosa.

Idú dve napolitánky po ceste.
Prvú prejde auto a tá druhá sa otočí a povie:
– Netrús toľko!

Keď bol švagor na vojne a dostal voľno, priviedol so
sebou na návštevu kamaráta, ktorý bol celý potetovaný.
Pri obede z neho môj štvorročný synovec nespustil oči.
Napokon sa opýtal:

– Vaša mamička vám nedávala na kreslenie papier?

Idú dva mravce a stretnú slona, a hovoria:
– Poď sa biť.
– No to určite, dvaja na jedného...

V škole:
„Jožko, videl si už ďatľa?“
„Áno, v telke.“
„A v lese ešte nie?“
„Nie prosím, my telku do lesa nenosíme.“

Dvaja Indiáni zablúdia v púšti.
„Vystreľ,“ povie jeden, „možno nás niekto bude po-

čuť.“
Indián vystrelí a nič. O chvíľu mu priateľ zasa povie:

„Nože vystreľ ešte raz.“
„Už nemôžem, minuli sa mi šípy.“

Príde manželský pár do ázijskej reštaurácie. Usadia sa
a pribehne čašníčka: „Čo si dáte? Máme mločie nožičky,
Hadie steaky...“

Žena sa zhrozí a povie: „Ježkove oči!“
„Výborná voľba, madam.“

Z ampliónu na plavárni sa ozýva: „Prosím dámu
v červených plavkách so žltými bodkami, aby sa okamžite
dostavila do šatne. Zabudla si ich obliecť!“

Novootvorená predajňa
MIMEX (za hotelom Tyrapol)

ponúka plastové a hliníkové okná, vchodové
a interiérové dvere, tieniacu techiku – int. žalú-
zie, roletky, plisse, rolety deň a noc, exteriérové
rolety, siete proti hmyzu. Ďalej plávajúce po-
dlahy, soklové, prechodové a polystyrénové liš-
ty, tapety, fototapety, samolepiace dekorácie.

OTVÁRACIE HODINY:
PON-PIA 08.00–12.00 a 13.00–15.00 hod. a

SOB 08.00–10.00 hod.
Tel. kontakt: 0907 819 903



strana: 12

Lesnianske noviny: č. 2/2016 – 21. júna 2016  Vydal: OZ Beskyd (Oravská Lesná 303, IČO: 37806068) v spolupráci s Obecným úradom
Redakčná rada: Mária Brišová, Mgr. Daniel Mazúch, Jozef Rošťák, Lucia Brišová, Anna Pojezdalová, Veronika Kvaková, Anton Katrenčík

E-mail: lesnianskenoviny@gmail.com FACEBOOK Lesnianske noviny Kontakt: 0908-02 42 18, 0905-34 45 77  registrované pod č. EČ 3599/09
ISSN 1338-9904 Grafická úprava, sadzba a tlač: ŠTÚDIO F, Ing. František TEŤÁK, Námestovo

Družstvo Dospelých štartovalo túto sezónu, tak ako minulú v 7.lige Ob-
lastného futbalového zväzu Dolný Kubín pod vedením trénera Františka
Olberta. Prvé zápasy sme mali priemerné výsledky, no postupne sme dokázali
zvíťaziť aj so silnými celkami ako Novoť či Krivá. Jarná časť nám však vôbec
nevyšla. Neúčasť množstva hráčov pre pracovné či školské povinnosti zapríči-
nilo, že prvé dve postupové priečky sa nám bodovo vzďaľovali. Nakoniec sme
teda obsadili s počtom bodov 35 tretie miesto za 11 výhier, 2 remízy a 9 prehier
s aktívnym skóre 60:43. Tento ročník sme ukončili priateľským zápasom proti

Futbalisti obhájili 3. miesto

dorastencom. Do budúcej se-
zóny sme už privítali nových
hráčov, ktorí k nám prišli od
dorastencov a tiež druhého
trénera Jána Tisoňa. Naše cie-
le ostávajú rovnaké, určite sa
pokúsime postúpiť do 6. ligy.
Ďakujeme všetkým fanúši-
kom za podporu a pozývame
vás na súboje nového roční-
ka.

František Dulovec ml.

Dorast

Muži


