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PETER GROFČÍK — skúsený dlhoročný drevorubač
Tomuto športu sa venuje

už viac ako 18 rokov. Zúčast-
ňuje sa súťaží na Slovensku,
v Čechách a aj v Poľsku. Tré-
nuje v práci pri ťažbe dreva,
ale trénovať musí aj doma vo
dvore. Počas niekoľkých ro-
kov obhájil niekoľko medailí.
Súťaž drevorubačov, ktorá
prebieha v 5 disciplínach, nám
Peťo podrobnejšie priblížil.

Prvou disciplínou je
STÍNKA STROMU. Je to krá-
ľovská disciplína. Úlohou pre-
tekára v tejto disciplíne je tra-
fiť stromom kolík, ktorý je
umiestnený 15 m od päty stro-
mu. Meria sa miesto dopadu
stromu od kolíka. Pretekár
môže získať 660 bodov. Me-
ria sa dodržanie presne stano-
vených parametrov pňa, do-
siahnutý čas a bezpečnosť pri
práci.

Druhou disciplínou je
ROZBORKA PÍLY. Úlohou
pretekára je demontáž rezacej
časti píly a jej montáž na rých-

losť. Svetové časy sú okolo 9 sekúnd. Teamový kolega z Liesku sa minulý rok
stal majstrom sveta v tejto disciplíne.

Tretia disciplína je KOMBINOVANÝ REZ. Pília sa kláty o hrúbke 35 cm.
Kláty sú naklonené pod uhlom 7 stupňov. Úlohou je odrezať kotúč dvoma
rezmi tak, aby sa roviny rezov spojili.

Štvrtá disciplína je PRESNÝ REZ NA PODLOŽKE. Pretekár musí odpíliť
kotúč tak, aby nevznikol nedorez na kláte, ktorý je položený na podložke.
Pretekár pritom nevidí rozhranie medzi klátom a podložkou, pretože na
podložke sa nachádza vrstva pilín. Pretekári dokážu odrezať kotúč tak, že
nedorez na kláte ostane v hrúbke 1-2mm.

Piatou disciplínou je ODVETVOVANIE. Je to divácky najatraktívnejšia
disciplína. Úlohou pretekára je odvetviť 30 vetiev stromu v čo najrýchlejšom
čase. Meria sa čas, bezpečnosť a kvalita práce – nesmú ostať hrče väčšie ako

Nezvyčajný šport, v ktorom reprezentuje nielen Oravskú Lesnú ale aj Slovensko

0,5 cm a taktiež nesmie byť poškodený kmeň stromu do hrúbky viac ako
0,5 cm. Aj v tejto disciplíne získali Slováci medailu z Majstrovstiev sveta.

Doterajšie Petrove úspechy:  viaceré víťazstvá na pretekoch v Poľsku,
 majster Slovenskej republiky v r. 2003,
3. miesto na medzinárodných pretekoch v Čechách v r. 2008,
5. miesto na pretekoch Slovenska s medzinárodnou účasťou v Námestove

so ziskom 1 zlatej a 1 striebornej medaily v disciplínach KOMBINOVANÝ
REZ a REZ NA PODLOŽKE v r. 2014.

Na základe týchto výsledkov bol nominovaný na majstrovstvá sveta
drevorubačov, ktoré sa tento rok uskutočnili v Poľsku v meste Wisla v dňoch
8.–12. 9. 2016, kde obsadil 19. miesto.

Aj tento nezvyčajný šport okrem samotného trénovania a obetovania
voľného času stojí nemalé finančné náklady – najmä účasť na medzinárodných
súťažiach. Čo sa týka píly, pracovného oblečenia a pracovných pomôcok, tie
Petrovi Grofčíkovi na súťaže zabezpečuje firma Stihl, ostatné náklady si už
musí hradiť sám. V prípade akejkoľvek podpory bude vďačný každému spon-
zorskému daru, ale aj fanúšikom tohto športu účasťou a povzbudzovaním na
súťažiach.

V mene redakcie Lesňanských novín prajeme Peťovi ešte veľa drevorubač-
ských úspechov a hlavne pevné zdravie, pretože ako to vystihuje jeden dobrý
vtip, „dobrý drevorubač je hlavne živý drevorubač“ .

Redakcia LN

Začiatkom júna 2016 tlieskala pre-
plnená sála kinosály Kultúrneho domu
v Trstenej mladej Oravskolesnianke
Kristíne Ladňákovej, ktorá získala
v literárnej súťaži ,,Dilongovým pe-
rom“ v kategórii stredoškolskej mlá-
deže druhé miesto. Toto súťažné pod-
ujatie bolo súčasťou jubilejného
25. ročníka Dilongovej Trstenej – ce-
loštátnej súťaže v umeleckej recitácii
spirituálnej poézie a prózy, venovanej
pamiatke trstenského rodáka a pred-
staviteľa slovenskej katolíckej moder-
ny Rudolfa Dilonga.

Jeden z talentov našej obce

Talentovaná literátka z Oravskej Lesnej zaujala porotcov prozaickým
textom, nazvaným ,,Z denníka života“. V ňom formou denníkového záznamu
sugestívne priblížila udalosť, ktorá ju vnútorne prehĺbila a spravila ju silnejšou
i vnímavejšou. Autorka nám svoj nový zážitok, spojený s ocenením jej tvorby,
priblížila týmito slovami: ,,Na začiatku sme mali pripravený krátky kultúrny
program a po ňom krátke príhovory. Veľa som si z nich zapamätala, pre
každého autora alebo recitátora boli naozaj poučné. Páčila sa mi celková
atmosféra a aj keď som bola na začiatku stratená a nevedela, kam mám ísť,
v kinosále som sa cítila uvoľnene a pokojne. Dnes som veľmi rada, že som sa
mohla zúčastniť vyhodnocovania súťaže Dilongovým perom, a dúfam, že sa
mi v budúcnosti podarí podobný úspech zopakovať.“ Kristíne Ladňákovej,
študentke propagačnej grafiky na Strednej umeleckej škole v Nižnej, k pekné-
mu výsledku gratulujeme a želáme jej, aby sa jej prianie splnilo. Napríklad aj
v iných literárnych súťažiach, kam pravidelne zasiela svoje súťažné texty.

Miloš Kázik
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Očami starostu tentoraz inak… opýtali sme sa za vás

Na námet čitateľov LN sme sa pýta-
li pána starostu na otázky, ktoré ľudí
zaujímajú a radi by na ne počuli odpo-
veď z prvej ruky 

Získali sme veľmi významnú do-
táciu na výstavbu kanalizácie v našej
obci, viete nám povedať, kedy sa plá-
nuje výstavba začať a kadiaľ približ-
ne povedie?

Áno, máme podpísanú zmluvu
o poskytnutí dotácie na výstavbu kana-
lizácie vo výške max. 8 333 000,- EUR.
Je to rozhodujúci okamih v našej snahe
o osamostatnenie sa našej obce v ob-
lasti zásobovania obyvateľov pitnou vo-
dou a odvádzania splaškových vôd.
Dôležité je spomenúť, že finančné analýzy odhadujú cenu nižšiu ako je
momentálna sadzba vodárenských spoločností a preto tento krok bude vý-
znamne šetriaci najmä pre našich občanov.

Výstavba kanalizácie bude mimoriadne náročná po technickej stránke.
Keďže sa jedná o komplikovanú stavbu, budeme musieť podrobne prejsť celú
trasu zberača a určiť najvhodnejšiu alternatívu uloženia potrubia. Budem
jednoznačne za to, aby nebola trasa vedená cez hlavnú cestu v našej obci, ale
popri krajnici v odvodňovacom kanáli („garáde“). Trasa bočných pripojova-
cích potrubí z hlavného vedenia pôjde pravdepodobne cez bočné miestne
komunikácie. Celú túto problematiku budeme podrobnejšie vysvetľovať na
verejnom zhromaždení občanov v našej obci. Začiatok realizácie stavby
predpokladáme na jar budúceho roka, pokiaľ nám to počasie umožní.

Ako je to s procesom spracovania ROEP? Kedy sa predpokladá jej
ukončenie?

Celý proces usporiadania pozemkov v našej obci (ROEP) je komplikova-
ný. Stále sa stretávame v komisii ROEP s názorom, že komisia má „právo
rozhodnúť“ o tom, komu pozemok má reálne patriť. Je to veľký omyl. Toto
právo komisia ROEP nemá a ani nikdy nemala. Od začiatku jej zákon dáva len
administratívne oprávnenie a teda môže len prijať a spracovať návrhy na
vydržanie pozemkov tak, ako si ich ľudia navrhujú. Tieto návrhy sú rozposie-
lané jednotlivým evidovaným spoluvlastníkom v šnúre a títo sa majú vyjadriť,
či tieto pozemky tento konkrétna osoba resp. osoby alebo ich predchodcovia
užívali a teda im majú vlastnícky patriť. Nikto, a už vôbec nie ja, nie je sudca,
aby rozhodoval o tom, komu má nejaká konkrétna parcela pozemku patriť.
Práve z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa v prvom rade dohodli jednotliví
navrhovatelia v šnúre medzi sebou, pretože len s ich súhlasom je možné
vydávať také rozhodnutia, aké si navrhnú oni sami. Pokiaľ sa nedohodnú,
komisia ROEP môže zo zákona len priznať podiely tým, ktorí sú evidovaní
spoluvlastníci. ROEP totiž nie je nič iné len snaha o zapísanie pozemkov na
list vlastníctva. Bola od začiatku len snaha vrámci tohto procesu vysporiadať
pozemky do čo najmenších podielov, najlepšie 1/1. Týmto sa však celý tento
proces výrazne predlžuje práve z toho dôvodu, že v usporiadaní pozemkov sa
dlhé roky nič poriadne nevysporiadalo. Mrzí ma najmä to, že teraz na to
doplácajú najmä ľudia, ktorí sú síce dobromyseľní ako vlastníci a pozemok
získali statočne a rovnako sa oň aj starali. Najhoršie je na tom celom fakt, že
nám zákon a nastavenie celého procesu ROEP nedovoľuje pomôcť im, aj keď
priznám sa, veľmi by sme chceli a na tú nespravodlivosť sa nám nedá ani
pozerať.

Termín ukončenia ROEP sa blíži, snažíme sa ukončovať jednotlivé šnúry a
navrhovateľom dávame posledné šance na dohodu. Pokiaľ sa nedohodnú v čo
najkratšom čase, budeme nútení ich spory prenechať na rozhodovanie súdom,
pretože už nechceme zdržiavať tých, ktorí majú svoje návrhy v poriadku.

Ako je to s obnovou verejného osvetlenia v našej obci?
Projekt z fondov EÚ na obnovu verejného osvetlenia máme úspešne za

nami. Kontrolóri z ministerstva hospodárstva konštatovali, že i napriek zloži-
tosti projektu sme tento zvládli s minimálnymi finálnymi problémami, na
základe čoho nedošlo ani ku kráteniu finančných prostriedkov pre tento
projekt. Treba opäť pripomenúť, že nebolo objektívne možné vyriešiť týmto
projektom rekonštrukciu verejného osvetlenia (VO) v celej našej obci. VO
v našej obci malo viac ako 45 rokov a jeho komplexnú rekonštrukciu nie je
teda možné vyriešiť na jeden raz.

Čo s časťami obce, ktoré obnovené neboli a s časťami, ktoré neboli
osvetlené vôbec?

Časti obce, ktoré obnovené neboli alebo sú to nové ulice, kde osvetlenie
ešte nikdy nebolo, budeme riešiť postupne alebo naraz. Je to všetko závislé od
množstva financií a od dohody s poslancami OZ na najbližšom zasadnutí.
Vieme, že pokiaľ by sme sa chceli pustiť do ďalšej fázy obnovy a dopĺňania VO
v našej obci, museli by sme vymeniť a doplniť celkovo okolo 100 ks nových
svietidiel. Prakticky všetky tieto svietidlá by museli byť osadené na nové
stožiare, ku ktorým by bolo potrebné priviesť kábel a ďalší materiál. Všetky
tieto materiály vieme získať za skvelé nákupné ceny no i napriek tomu je to
položka, ktorú momentálne nevieme zvládnuť z vlastných zdrojov naraz
a financie z fondov EÚ sa na tento účel už ministerstva vyčleniť nechystajú.
Na základe toho máme len dve možnosti – zobrať si úver na obnovu zostáva-
júcej časti obce a obnoviť ju naraz alebo obnovovať jednotlivé časti obce
postupne z rozpočtu obce. V každom prípade môžem povedať, že s obnovou
budeme pokračovať minimálne v časti smerom na Jasenovskú. Obnova bude
prebiehať v rámci výstavby nového chodníka.

Ako je to s výstavbou chodníkov popri hlavnej ceste v našej obci?
Momentálne sú v procese spracovania projektové dokumentácie, ktoré sa

venujú jednotlivým úsekom chodníkov podľa zložitosti terénu krajnice hlav-
nej cesty pozdĺž našej obce. Najzložitejšie je navrhovanie spôsobu výstavby
chodníka v časti Jasenovská, kde nás trápia pomerne strmé zrazy pri ceste.
Hľadáme s projektantom najvhodnejšiu alternatívu riešenia výstavby chodní-
ka v tejto časti. Výstavbu chodníka sa aspoň čiastočne snažíme financovať aj
z prostriedkov EÚ, uvidíme, či sa nám to podarí. Momentálne spolupracujeme
so Žilinským samosprávnym krajom aj na obnove asfaltového povrchu cesty
smerom na Zákamenné ako aj medzi obcami Oravská Lesná a Zákamenné.
Teším sa tejto spolupráci a verím, že prinesie výsledky, ktoré si všetci želáme
dosiahnuť. Prvú fázu výstavby by sme chceli spustiť v polovici budúceho roka.

Ako to bude s miestnym rozhlasom, chystá sa tiež jeho obnova?
Miestny rozhlas v našej obci ,podobne ako aj verejné osvetlenie, má už

svoje roky. Z tohto dôvodu sme sa venovali zhodnoteniu stavu miestneho
rozhlasu a zistili sme, že na jeho obnovu potrebujeme preinvestovať okolo
16 500,- EUR. Podľa dohody so zhotoviteľom plánujeme spustiť hlavnú fázu
obnovy začiatkom budúceho roka. V rámci obnovy budú ozvučované i časti
obce, ktoré dnes ozvučené nie sú. Za týmto účelom zvýšime počet reproduk-
torov plánujeme zvýšiť a chceme aj rozšíriť resp. zvýšiť výkon ústredne na
OcÚ.

V prípade, že by ste sa aj do budúcna chceli niečo opýtať, čo by vás
zaujímalo, kontaktujte nás a my sa pre vás opäť budeme snažiť získať odpove-
de.                                                                                                   Redakcia LN

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade

S platnosťou od 15. júla sa upravovali úradné hodiny na OcÚ. Jeden deň je na
vybavovanie dlhší, jeden kratší a jeden sa stal nestránkový. Dôvodov je niekoľko.
Ľudia žiadali na vybavenie svojej agendy aspoň jeden deň s dlhšími úradnými
hodinami, čo je štandardné aj na iných úradoch. V súvislosti s pribúdajúcou
a narastajúcou agendou na jednotlivých oddeleniach OcÚ bol štvrtok vyčlenený
ako nestránkový deň, s čím sa tiež štandardne stretávame na rôznych úradoch.
Veríme, že táto zmena prispeje k zlepšeniu fungovania nášho úradu.

PO 7.30 – 15.00

UT 7.30 – 15.00

ST 7.30 – 17.00

ŠT Nestránkový deň

PIA 7.30 – 13.00

Okienko z obecnej kroniky

Viete alebo vedeli ste, že:

– v roku 1951 bola dokončená výstavba cesty Oravská Lesná – Čadca a v roku
1953 prichádza prvý autobus z Čadce do Oravskej Lesnej

– v roku 1958 sa v ústredí obce, na Jasenovskej a v hornej časti Pribišskej
vybudoval provizórny rozhlas

– k rýchlejšiemu spojeniu vzdialených osád v roku 1958 vybudovali telefón
z ústredia obce na osadu Lehotská do miestnej školy

– najväčšou udalosťou roku 1959 v našej obci je čiastočné napojenie obce na
elektrické vedenie. Elektrický prúd je v tomto roku zavedený v ústredí obce, na
Bučine a na Pribišskej. Pokračujú práce na výstavbe elektrického vedenia i na
ďalšie osady.

Anna Pojezdalová
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia
zo dňa 24. 6. 2016

OZ A/ berie na vedomie
 správu hlavného kontrolóra za rok 2015

B/ schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie

bez výhrad rozpočtového hospodárenia za rok
2015

2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na povinnú tvorbu rezervného fondu vo výške
8 578,39 €

3. použitie prebytku rozpočtu obce na ostatnú tvor-
bu rezervného fondu s účelom použitia v roku
2016  na:
– zmeny a doplnky územného plánu obce vo

výške 1 560,00 €
– nákup pozemkov vo výške 13 900,00 €
– výstavba telocvične vo výške 55 786,71 €
– odstránenie havarijného stavu ZŠ-podlahy

1. poschodie – spoluúčasť vo výške 5 958,83 €

A/ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení

B/ schvaľuje
nájomnú zmluvu medzi Ludvikom Filipczy-
kom, bytom Petrovice  u Karviné, Dolní Marklo-
vice č. 251 a Obcou Oravská Lesná 291,
IČO: 314722, na pozemok parc. č. 6791/2
o výmere 597 m2, LV 905, nachadzajúci sa
v k. ú. Oravská Lesná v cene 0,06 €/m2 na rok

OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2016

OZ schvaľuje
VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

OZ schvaľuje
1. Vo VZN o dani za ubytovanie za § 9 vložiť § 10

sankcie z dôvodu neplatenia dane  z ubytovania

2 Vo VZN o dani za ubytovanie v § 7, odst 6,
písm. a/ sa za slovo „lôžok“ vkladá slovo  „štvrť-
ročne a slovo „5. dňa“ sa mení na slovo
„30. dňa“ a v písm. b/ sa slovo „5. dňa“ mení na
slovo „30. dňa“

3. Vo VZN o daní za ubytovanie v § 8, odst. 3,
písm. a/ a b/ sa za slovo „lôžok“ vkladá slovo
„štvrťročne a slovo „5. dňa“ sa mení na slovo
„30. dňa“ a v písm b/ sa slovo „5. dňa“ mení na
slovo „30. dňa“

4. VZN o dani za ubytovanie so zapracovanými
zmenami s účinnosťou od 1. 10. 2016

OZ schvaľuje
Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ v Orav-
skej Lesnej

OZ A/ berie na vedomie
žiadosť Anny Chudiakovej, bytom Oravská Les-
ná 287 o prehodnotenie stavu prístupovej cesty
k jej rodinnému domu

B/ odporúča
podať žiadateľovi návrh na súd na začatie kona-
nia o určenie prístupovej komunikácie k nehnu-
teľnostiam

OZ schvaľuje
1. vyspádovanie a vyasfaltovanie prístupovej ces-

ty medzi areálom ZŠ a areálom kostola
sv. Anny (furtkami)

2. podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu
podláh v triedach ZŠ s 10 % spoluúčasťou obce
Oravská Lesná

OZ volí
za člena stavebnej komisie p. Milana Miterku

OZ schvaľuje
zakúpenie infražiariča na opravu výtlkov miest-
nych komunikácií

OZ schvaľuje
sobášiaceho – p. Ing. Františka Brňáka, poslan-
ca OZ

Uznesenia
zo dňa 26. 8. 2016

OZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o plnení uzne-
sení

OZ berie na vedomie
návrh A. Briša na usporiadanie pozemkov

OZ žiada
starostu obce
a/ pripraviť podklady pre stretnutie s právnikom

obce v súvislosti s pozemkami pod ZŠ a MŠ
b/ pripraviť stretnutie s poslancami

OZ poveruje
finančnú komisiu preskúmaním opodstatnenosti
výšky odmeny právneho zástupcu JUDr. Jozefa
Sotolářa, PhD. do budúceho zastupiteľstva

OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 3 a č. 4

OZ žiada
starostu obce o vyčíslenie nákladov na dobudo-
vanie verejného osvetlenia v časti Lehotská

OZ schvaľuje
opravu balkónov v nájomných bytoch obce a to
na 14 b. j. so súpisným číslom 1137 a na 16 b.j.
so súpisným číslom 1094

OZ schvaľuje
preplatenie dovolenky hlavnému kontrolórovi
obce

OZ žiada
starostu obce o spracovanie znaleckého posud-
ku, určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.
č. 6791/3 na náklady žiadateľa

OZ schvaľuje
jednorazovú odmenu starostovi obce vo výške
12 % z ročného platu

Nová sedačková lanovka aj zasnežovanie

V lyžiarskom stredisku Orava Snow momentálne prebieha výstavba
modernej štvorsedačkovej lanovky na kopci Kohútik, kde doposiaľ bola
Poma. Prepravné kapacity sa tak zvýšia na 4500 osôb za hodinu. Už túto
sezónu budú pre lyžiarov k dispozícii obe sedačkové lanovky, čo prinesie
pôžitok z lyžovania tak rekreačným ako
aj náročným lyžiarom. Okrem investí-
cie do výstavby novej lanovky v ly-
žiarskom stredisku prebiehajú tiež prá-
ce na zasnežovacom systéme všetkých
8 kilometrov zjazdoviek. „Naše stre-
disko bude jedným z mála na Sloven-
sku, ktoré bude mať zasnežované všet-
ky zjazdovky. Pre takúto investíciu sme
sa rozhodli potom, čo v minulom roku
bola najslabšia sezóna. Ak chceme ly-
žiarom ponúkať aj naďalej kvalitné služ-
by musíme sa prispôsobiť zhoršujúcim
sa klimatickým podmienkam,“ pove-
dal Peter Fajčák – riaditeľ strediska.

Redakcia LN

V obci pribudnú farebné kontajnery

Minulý týždeň do na-
šej obce konečne dorazili
1300 litrové kontajnery na
separovanie odpadu. Ide
o 5 komodít, ktoré by sme
mali začať automaticky se-
parovať a to: sklo, plast,
papier, kovové obaly a tzv.
tetrapaky. Podľa projekto-
vej dokumentácie by sa po
päť kontajnerov malo roz-
miestniť v obci na dvad-
siatich miestach. Za týmto účelom obec dostala dotáciu z environmentál-
neho fondu vo výške 42.500 €.  Zvýšenie separovania jednotlivých komo-
dít je čoraz nutnejšie, keďže je avizované troj až štvornásobné zvýšenie
poplatkov za uskladnenie komunálneho odpadu na skládkach odpadu.
V prípade, že sa nám aj napriek umiestneniu nových kontajnerov nebude
dariť znižovať množstvo komunálneho odpadu, zvýšenie avizovaných po-
platkov sa zo zákona bude musieť odraziť aj na výške poplatku za komunál-
ny odpad pre domácnosti a firmy.
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Aj tento rok sa pokračuje s budovaním
chodníkov v novšej časti nášho cintorína. Vý-
kopy, odvodnenie, vysypanie, položenie zám-
kovej dlažby a mierne spevnenie brehov je na
ľavej strane cintorína takmer na konci. Obec
tieto práce realizovala v spolupráci s SOŠT
v Námestove. O niečo zložitejšie bude pokla-
danie dlažby pomedzi existujúce hroby sme-
rom na pravú stranu, keďže hroby sú roz-

miestnené tak, ako sú, teda
v rôznych úrovniach.
V budúcom roku sa tiež
pripravuje oprava Domu
smútku, na ktorú sa do
obce podarilo získať dotá-
ciu 9.000 € z rozpočtu mi-
nisterstva financií.

Práce na cintoríne pokračujú Asfaltovanie pred kostolom
a v jeho okolí

Chodníky okolo kostola, ako aj príjazdová cesta už potrebovali opravu.
V letných mesiacoch preto farský úrad pristúpil k výmene podložia a obrubní-
kov, starú zámkovú dlažbu nahradil asfalt a o niečo sa rozšírila aj príjazdová
cesta za kostolom. Dnes sú všetky tieto povrchy nové.

Aj obec pristúpila k riešeniu havarijného stavu asfaltu pred furtkami a pred
budovou školy. Túto plochu bolo potrebné odvodniť a nanovo vyasfaltovať
s tým, že sa súčasne rozšírením asfaltovej plochy vedľa budovy ZŠ vytvoril
priestor na parkovanie osobných áut v letných mesiacoch. Tieto práce stáli
obecný rozpočet 20 000,- EUR.

Výstava našich plodov
Hoci sme najchladnejšou obcou Slovenska s pomerne veľkou nadmorskou

výškou, plody vypestované v našej dedinke by nám mohli závidieť aj na
dolniakoch. Z príležitosti mesiaca úcty k starším sa 3. októbrovú nedeľu
uskutočnilo posedenie so skôr narodenými a práve pri tejto príležitosti členo-
via Seniorklubu pripravili výstavu z doma vypestovaných plodov. Naozaj
bolo čo obdivovať, úroda spolu s kreatívnym dekorovaním sa páčila aj
účinkujúcej skupine Kysucký prameň, ktorá prišla spríjemniť popoludnie
našim dôchodcom.

Zvyky na Ondreja

Niektoré dni v roku boli opradené rôznymi zvykmi a tie prechádzali
postupne z pokolenia na pokolenie. Zachovali sa nám aj zvyky na Ondre-
ja. Pred večerom sa kamarátky dievčatá dohodli, že pôjdu kradnúť drevo
(kľocky) do drevárni niektorých mládencov. Drevo muselo byť ukradnuté
a to zo dvora, kde býva mládenec. Drevom potom spoločne nakúrili
v peci a začali robiť halušky, do ktorých zabalili papier s menami obľúbe-
ných mládencov. Halušky každá varila samostatne v inom hrnci. Ktorá
haluška sa pri varení vynorila na povrch vody prvá a niesla určité meno
chlapca, ten mal byť ženíchom dievčaťa, ktoré v tom hrnci varilo halušky.

Anna Pojezdalová



strana: 5

Posledný júlový týždeň žila Oravská Lesná
motokrosom. V časti Kohútik sa uskutočnil ďalší
ročník kvalitných pretekov s hojnou účasťou do-
mácich pretekárov a divákov. História pretekov na
našom území siaha do polovice 80-tych rokov,
kedy tieto preteky organizoval vtedajší Zväzarm.
„Vtedy bola trať za priemyselnou zónou – pri strel-
nici a smerovala hore do Grapy. Začínalo sa
s nižšími krajskými súťažami, ale podarilo sa nám
zorganizovať aj Majstrovstvá Slovenska s obsa-

hom do 250 cm3, ktorých sa vtedy zúčastnil aj
známy slovenský pretekár Jaroslav Katriňák“ pre-
zradil nám vtedajší spoluorganizátor pán Miroslav
Fajčák. „Trať chodievali kontrolovať komisári. Štar-

Na motokros zavítal aj Štefan Svitko

tovaciu rampu sme si boli obzrieť až v Považskej
Bystrici, tú sme potom s Mojmírom Murínom
zvárali u nás na mieste“ dodáva Miroslav Fajčák.

Tohoročných pretekov sa zúčastnilo až 74 pre-
tekárov, ktorí bolo rozdelení v 9 kategóriách, kde
pretekali aj dievčatá. Jedna z nich bola aj Mária
Klimčíková zo Zákamenného, ktorá sa umiestnila
na 1. mieste. Z domácich jazdcov sa najlepšie
umiestnil mladý talentovaný jazdec Adam Kuric,

ktorý skončil v kategórii junior na 2. mieste. „Svo-
jou návštevou nás poctil aj svetový šampión Šte-
fan Svitko, ktorý samozrejme na súťaži domino-
val. Hoci preteky suverénne vyhral, ocenení sa
vzdal v prospech ostatných súťažiacich.“ hovorí
spoluorganizátor tohoročných pretekov Vladislav
Svinčák. „Teší nás, že sa nám podarilo dobre upra-
viť trať, radosť máme z hojnej účasti pretekárov
a samozrejme aj zo skvelého publika, ktoré malo
možnosť sledovať naozaj kvalitný motokros. Tým-
to by sme v mene organizátorov podujatia chceli
poďakovať hlavne všetkým sponzorom a občanom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri realizá-
cii motokrosových pretekov.“ dodáva Vladislav
Svinčák. Tešíme sa na ďalšie úspešné ročníky.

Jozef Rošťák

Dňa 13. augusta
2016 sa uskutočnil cyk-
listický pretek KYSU-
CE – ORAVA cez ko-
pec 2016 (nultá etapa).
Cieľom tohto preteku je
spojenie nášho a kysuc-
kého regiónu. Touto
cestou v mene účastní-
kov preteku, obce
Oravská Lesná a obce
Zborov nad Bystricou
ďakujeme občanom za
povzbudzovanie. Poďa-
kovanie patrí aj
všetkým tým, ktorí sa
podieľali na organizá-

Ako sa zachovať v prípa-
de požiaru v našej obci?

Značná časť občanov si kladie otázku, komu
skôr volať v prípade požiaru alebo inej ohrozu-
júcej udalosti.

Zavolaním na číslo 112 sa spojíme s ope-
račným strediskom v Žiline, ktoré po spracova-
ní informácií vyšle hasičov z Námestova a až
následne oznámi udalosť členovi našich dobro-
voľných hasičov. Keďže je čas dojazdu námes-
tovských hasičov do Oravskej Lesnej v závis-
losti od počasia 20 až 40 minút, odporúčame
v prípade požiaru najskôr volať dobrovoľným
hasičom. Tí budú informovaní ihneď a nemusia
čakať pokiaľ hlásenie spracuje operačné stre-
disko v Žiline, čo môže spôsobovať zdržanie až
do 5 minút. Naši dobrovoľní hasiči majú zvolá-
vací SMS systém, vďaka ktorému sú všetci
členovia informovaní do 1 minúty od oznáme-
nia udalosti a snažia sa prísť na pomoc, hneď
ako je to možné. Následne odporúčame volať
na číslo 150 alebo 112. Požiar je možné ohlásiť
ktorémukoľvek členovi nášho dobrovoľného
zboru, alebo na tel. čísla:

Slavomír Poleč 0918 120 467
Štefan Murín 0915 806 553
Rudolf Brisuda 0907 329 848

Štefan Murín

Cyklopretek dvoch regiónov

cii tohto podujatia, najmä hasičom
a všetkým ostatným dobrovoľníkom.

Súčasťou podujatia bola taktiež súťaž
vo varení kotlíkového guľášu, ktorej sa zú-
častnil aj tím z našej obce pod názvom
„Lesnianski dravci“ (Martin Podstavek,
Mária Podstavková, Anton a Eva Murí-
novci). V Zborove súťažilo spolu 12 tímov.
Guľáš, ktorý uvarili Lesnianskí dravci bol
výborný, o čom svedčí aj ich krásne
3. miesto.

Zdroj: Web obce
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Začiatok školského roka, ktorý sa začal 5. septembra, máme už za sebou.
Do materskej školy tento rok nastúpilo spolu 105 detí, z toho 52 predškolákov.
Deťom, ktoré už škôlku navštevovali v predchádzajúcom školskom roku, sa
v prvý deň vstupovalo do tried ľahšie, ale aj tak si tiež zvykali na inú triedu, aj
inú p. učiteľku, nových kamarátov. Niektorí sa tešili na svojich kamarátov, na
obľúbené hračky v triede, hry a tvorivé aktivity sprostredkované pani učiteľka-
mi, iní by boli radšej ostali ešte doma. Pre mnohých to však bol významný deň
začiatku niečoho nového. Bolo možné vnímať obavy, očakávanie, u najmlad-
ších detí i plač. Ten vystriedala vrava, smiech u starších, ktorí sa pustili do
objavovania hračiek v triedach a zoznamovania sa s novými kamarátmi.
V mesiaci september sa deti zoznamovali s celou „škôlkarskou rodinou“–

s pani učiteľkami, ktoré budú s deťmi tráviť spoločný čas, počas roka ich
sprevádzať výchovno-vzdelávacím procesom vychádzajúcim z nového Štát-
neho vzdelávacieho programu, ktorý vstúpil do platnosti 6. júla 2016. Ďalej
s pani upratovačkami, ktoré sa starajú o čistotu a poriadok v priestoroch
materskej školy, s pani kuchárkami, ktoré pripravujú nám všetkým chutné
a zdravé jedlo. Deti spoznávali zákutia celej škôlky, navštívili svojich kama-
rátov v triedach: Lienky, Margarétky, Vtáčatká, Motýliky a Včielky. Postupne
si zvykali na denný režim materskej školy, s pribúdajúcimi dňami ustupovali
aj adaptačné ťažkosti, ktoré sa najvýraznejšie odzrkadľovali v triedach
s najmladšími deťmi. I tu už môžeme vnímať pozitívne zmeny. Deti majú
možnosť každodenne zažívať, že v škôlke môžu stráviť príjemný čas v hre,
v poznávaní nového cez edukačné aktivity a rôzne tvorivé činnosti. Prostred-
níctvom vzdelávacích tvorivých aktivít sa u detí rozvíja tvorivosť, samostat-

Začiatok školského roka 2016/2017 v našej materskej škole…

nosť, zručnosť a samozrejme aj pozitívne vzťahy v kolektíve. Zmysluplným
trávením spoločného času v materskej škole deti objavujú nielen okolitý svet,
obohacujú sa o nové poznatky a skúsenosti, ale aj učia sa spolupracovať
v kolektíve, riešiť konflikty nenásilnou formou, správať sa empaticky. Kým
nám počasie prialo, spoznávali sme okolie materskej školy, deti sa zúčastnili
spoločnej turistickej prechádzky lesným náučným chodníkom, kde postupne
celou trasou na základe rôznych indícií riešili odkazy o tom, ako sa v lese treba
správať. V tomto peknom prostredí budeme počas roka tráviť značný čas aj pri
realizácií aktivít zážitkového učenia. Súčasťou edukačného procesu je okrem
vzdelávania aj výchova. Práve takéto zameranie malo divadlo „V materskej
škole“, ktoré deťom úsmevným spôsobom zahrali pani učiteľky a tak sa deti
dozvedeli o tom, ako treba upratovať hračky, prečo je zbytočné plakať za
„maminou“, ako sa v škôlke dobre spinká, prečo treba všetko spapať
a podobne. Deti riešením problémových situácií vytvárali pravidlá vhodného
správania sa v materskej škole. Ich uplatňovaním sa spoločne podieľame na
vytváraní dobrej klímy v škôlke. Príjemnú atmosféru umocnila aj svojim
vystúpením v detskom kolektíve škôlkarov „Simsalala“, ktorá deti zabávala
spoločným spevom, tancom a hrou na detských rytmických nástrojoch. Ma-
terskú školu navštívil aj prvý fotograf, ktorý fotografoval deti na základe
záujmu rodičov, tradičné škôlkarské fotografovanie sa uskutoční v mesiaci
december. Edukačný proces v mesiaci október rozvíja vedomosti detí o jeseni
a s ňou súvisiacimi zmenami v prírode. Ak to počasie dovolí, radi by sme ešte
jesenné dni trávili vonku…

Kolektív MŠ Oravská Lesná

Ľudová tvorba je v tejto dobe veľmi populárna. Nové „trendy“ produkty
sú zväčša v retro štýle, alebo práve v spomínanej ľudovej tematike.

Táto tvorba sa približne pred rokom zapáčila Silvii Srogoňovej.
„Zamýšľala som sa hlavne nad tým, čo by sa páčilo, ako by som mohla

potešiť ostatných mojou vlastnou tvorbou a tak som sa rozhodla šiť svadob-
né čepce pre nevesty.

Začínala som od tých najjed-
noduchších po zložitejšie. Pri kaž-
dom som strávila hodiny. Táto prá-
ca si vyžaduje kreativitu, ale hlav-
ne veľkú dávku trpezlivosti. Pri-
znám sa, že som veľakrát špekulo-
vala a niektoré čepce prerábala tak,
aby som s nimi bola čo najviac
spokojná. Každý čepiec, ktorý som
ručne vyrobila je iný. Stále skú-
šam rôzne materiály na zdobenie,
mením tvar čepca, či stuhy, každý
je pre mňa niečím jedinečný.

Čepce opäť na scéne Som hrdá na kúsky, ktoré mi vznikli pod rukami. Veľmi ma motivuje
radosť v očiach ostatných, keď im ukážem svoju prácu. Aj keď som krajčírka,
vidím, že stále je v čom sa zdokonaľovať a vnášať niečo dnešné, moderné, ale
aj originálne do ďalších čepcov.“

S pozdravom S. Srogoňová
Niečo z mojej tvorby:
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Správičky zo základnej školičky

Začiatok školského roka 2016/17 bol poriadne
mokrý. Počasie nám veľmi neprialo, tak sme škol-
ský rok slávnostne zahájili v triedach. Vedenie
školy a pán starosta sa nám prihovorili prostred-
níctvom školského rozhlasu. Po prázdninách do
školy nastúpilo 449 žiakov, z toho 51 prváčikov do
troch prváckych tried. Máme malé zmeny v učiteľ-
skom zbore – z materskej dovolenky sa vrátila
pani uč. Katarína Srogoňová, prišli dve nové pani
učiteľky – pani uč. Anna Olbertová k prváčikom
a pani uč. Beáta Pojezdalová na anglický jazyk.
A máme dve asistentky učiteľa na plný úväzok.

Prvý školský mesiac sme prežili v trochu ob-
medzených priestorových podmienkach. V šatniach
pokračovala rekonštrukcia, tak sme sa prezúvali
na dolnej chodbe. 30. septembra boli šatne sláv-
nostne otvorené a tak si vychutnávame veľké
a vynovené priestory.

Ďalšou novinkou, ktorú si na našej škole vy-
skúšala veľká skupina žiakov z prvého stupňa, bol
pobyt v škole v prírode v dňoch od 2. do 7. októb-
ra. Zúčastnilo sa ho 58 žiakov (23 žiakov zo 4. A,
19 žiakov zo 4. B a 16 žiakov z 3. A triedy). Pobyt
sa realizoval v škole v prírode Prašník (neďaleko
Piešťan). Cieľom pobytu bolo:

– umožniť žiakom pobyt v prírode bez preruše-
nia výchovno-vzdelávacej činnosti v zdravot-
ne priaznivom prostredí, zotavovať a upevňo-
vať si zdravie a fyzickú zdatnosť,

– viesť žiakov vedieť sa informovať v množstve
informácií, k pravde, ochrane zdravia, k pod-
pore zdravého spôsobu života, ku kladnému
vzťahu k prírode, ako aj k športovým a kultúr-
nym aktivitám žiakov,

– poskytnúť žiakom možnosť nadobudnúť dôle-
žité skúsenosti získavané samostatnosťou, dis-
ciplínou a životom v kolektíve – bez rodinných
príslušníkov a získanie samostatných základ-
ných hygienických návykov.
Dopoludnia boli žiaci v „škole“. Venovali sa

slovenskému jazyku, čítaniu, matematike, anglic-
kému jazyku, prírodovede a vlastivede v bloko-
vom vyučovaní. Popoludnie deti strávili v spoloč-
nosti nielen pani učiteliek, ale aj troch animátoriek
v pohybových a vedomostných aktivitách. Okrem
vyučovania a popoludňajších aktivít stihli deti pre-
chádzky do okolitej prírody, zaplávali si v bazéne
a raz v noci si zahrali nočnú hru „Stratila sa bater-
ka“.

Šatne, ktoré sme používali ešte pred odchodom na letné prázdniny, sú už dnes
minulosťou. Keďže šatne mali už svoj vek a havarijný stav, potrebovali rekonštruk-
ciu. Táto sa mohla realizovať s finančnou výpomocou od ministerstva školstva.

Rekonštrukciu našich šatní zo začiatku zdržali nečakané problémy. Preto sa aj
otvorenie nových priestorov nekonalo na začiatku školského roka, ale 30. septem-
bra. Na tomto slávnostnom otváraní sa zúčastnili: vedenie školy, pán starosta, pán
prednosta, pán farár, pán školník a piati žiacki zástupcovia z každej triedy.

Po príhovoroch pána riaditeľa a pána starostu nám pán farár šatne posvätil.
Popoludní sme si už všetci presťahovali prezuvky a oblečenie do nových šatní.
Pevne veríme, že nové šatne budú žiakom dobre slúžiť a za to si ich oni budú vážiť
a slušne s nimi zaobchádzať.

Vaši mladí redaktori

O detské brušká bolo super postarané, žiaci
mali stravu pripravenú 5x denne. Porcie boli veľ-
ké, takže na hlad sa veru nikto nesťažoval. A keďže
žiaci maminky nechali doma, pomáhali si navzá-
jom pri príprave stolovania.

Aj po zdravotnej stránke boli deti zabezpeče-
né. Počas celého pobytu mali k dispozícii tetu
zdravotníčku, ktorá sa o ne starala.

Po vzájomnej dohode učiteľov a rodičov deti
šli na pobyt bez mobilných telefónov. Mali mož-
nosť si vyskúšať, aké je to super nebyť „priviazaný“
k telefónu a kontrolovať, či mi niekto volal/nevo-
lal, písal/nepísal a že existujú aj iné hry, nielen tie
v mobile. Takto sa mohli naplno venovať svojim
povinnostiam, aktivitám a hrám. Denný program
bol veľmi pestrý, tak sa večer stávalo, že deti
nemohli zaspať, kým si svoje zážitky nevyrozprá-
vali.

Pobyt v škole v prírode si deti veľmi pochvaľo-
vali. Bola to pre nich, aj pre pani učiteľky, nová
skúsenosť. Na našej školskej webovej stránke si
môžete pozrieť fotografie nielen zo školy v prírode
a prečítať informácie o ďalších školských aktivi-
tách.

Zuzana Brňáková

Slávnostné otvorenie
zrekonštruovaných školských šatní

Zhrnutie práce našich hasičov za posledný rok

Pred necelým rokom 16. 12. 2015 sme zasaho-
vali pri požiari suterénu rodinného domu v časti
Jasenovská. Ďalší požiar na seba nenechal dlho
čakať a to 31. 12. 2015 bol znovu potrebný zásah
hasičov v časti Bučina, kde horelo uhlie v kotolni
rodinného domu.

Tento rok bola nadviazaná cezhraničná spolu-
práca s obcou Ujsoly v Poľskej republike. Vďaka
nej sa vymieňajú skúsenosti a nadväzuje ďalšia
spolupráca. Hneď z jari sme zasahovali pri požiari
trávy na začiatku obce, ktorý sa rozšíril zo spaľo-
vania suchých konárov. Na ceste Orava-Kysuce
23. 4. 2016 horel osobný automobil značky Re-
nault, od ktorého sa chytila aj cesta a trávnatý
porast pri lese. Prvýkrát sme sa zúčastnili taktické-
ho cvičenia v Zákamennom, kde sme si odskúšali
techniku a spoluprácu s hasičskými zbormi z oko-
litých dedín.

Ako tradične sme sa zúčastnili stavania a váľa-
nia mája. Na dňoch obce si mohli aj deti, ktoré
nechodia na hasičský krúžok, vyskúšať hasenie

hasičskou prúdnicou do terča na čas. Najmladší
hasiči sa počas roka na školskom krúžku pripravo-
vali na súťaž Plameň, ktorá sa konala v Istebnom.
Umiestnili sa nasledovne: dievčatá na 2. mieste
z 12, chlapci – starší na 4. mieste a chlapci –
mladší na 19. mieste z 27 družstiev. Náš doraste-
necký tím skončil na 4. mieste z 10 družstiev. Tieto
výsledky nás napĺňajú nádejou, že v budúcnosti

nebude núdza o dobrovoľných hasi-
čov. Dospelí hasiči sa zúčastnili súťa-
že v Oravskej Jasenici.

Po celodennom júlovom daždi po-
trebovali pomoc hasičov obyvatelia
bytovky v časti Ústredie, kde ich za-
čala ohrozovať zvyšujúca sa hladina
vody v kanáli a hrozilo zaplavenie
pivníc. Pri odčerpávaní bola použitá
technika z protipovodňového vozíka.
Veľmi nebezpečná situácia vznikla pri
požiari na hospodárskej budove stoja-
cej pár metrov od rodinného domu

v časti Jasenovská. O päť dní neskôr sme zasaho-
vali pri menšom požiari lesa v katastri Nová Bys-
trica, kam nás vyslalo operačné stredisko HaZZ
Žilina. Požiar vznikol pri nesprávnom vypaľovaní
po ťažbe dreva. Viac informácií o našich činnos-
tiach si môžete pozrieť na stránke
www.dhzoravskalesna.sk

Vaši dobrovoľní hasiči
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V dňoch 16.–18. septembra sa v Námestove
uskutočnil workshop z dielne projektu Námestovo
Budúcnosti, ktorého cieľom bolo priniesť 6 návr-
hov pre lepšiu Oravu. Víkendovej akcie sa zúčast-
nilo 25 odborníkov z rôznych oblastí, ktorí riešili
identitu Oravy, jednotný webový portál, spôsob
označenia významných miest Oravy, angažova-
nosť občanov, návrh mól na brehu Oravskej prie-
hrady a návrh rozhľadne. Každý tím mal svojho
teamleadera – rodáka z Oravy, a mal vlastné špeci-
fické zadanie. Následne ďalší víkend 24. septem-
bra boli návrhy predstavené na verejnej prezentá-
cii v Dome kultúry v Námestove. Jakub Ptačin
a Maroš Ľuba, iniciátori celej akcie, pozvali pri-
mátora Námestova, starostu dediny roka 2015, ale
aj ďalších starostov, podnikateľov a širokú verej-
nosť.

Cieľom workshopu nebolo nájsť megaloman-
ské a ekonomicky nákladné riešenia, ale priniesť
konkrétne, jednoducho realizovateľné nápady, ktoré
nezruinujú žiadny obecný rozpočet.

Workshopu sa zúčastnil aj náš rodák Peter
Murín, ktorý viedol architektonický tím zaobe-
rajúci sa problematikou rozhľadne. Do svojho
tímu si pozval ďalších dvoch architektov Jozefa
Bátora a Jozefa Kijonku a statika Michala Lipiaka.

Konkrétne o návrhu rozhľadne nám porozprá-
val Peter Murín.

„Zadanie našej úlohy bolo veľmi konkrétne
a teda ROZHĽADŇA, ktorú si každý nejakým
spôsobom vie predstaviť, ako by asi mala vyzerať.
V našich končinách je to hlavne tá klasická veža so
strieškou. Neurčité bolo zadanie miesta – to zna-
mená, že rozhľadňa by mala byť aplikovateľná
kdekoľvek na Orave.

Najťažšou úlohou pri tvorení konceptu bolo
teda samotné zadanie a to vysporiadať sa s neurči-
tým zadaním lokácie. Pri tvorbe sme čelili via-
cerým dilemám, s ktorými sa bolo nutné zaoberať.
Našim zámerom bolo poňať návrh neštandardne
a zvoliť nový prístup v architektúre, pričom sme
zachovali použitie štandardných materiálov: hlav-
ne teda drevo, ktoré je pre Oravu typické v kombi-
nácii s oceľou na stuženie, kotvenie a zábradlie.

Ďalším dôležitým aspektom bola forma
vs. miesto. Je potrebné aby rozhľadňa bola vždy
vysoká? Niekde áno, niekde nie. Prečo stavať vy-
soké veže na peknom kopčeku bez vysokej vege-

Pre lepšiu Oravu navrhoval projekt aj náš Peter Murín — jeho tím zaujal rozhľadňou

tácie, keď nám stačí výška napr. 6 metrov. Naopak,
kde je vysoká vegetácia, je nevyhnutné postaviť
vyššiu vežu. Ale ako toto všetko skĺbiť do jedného
návrhu? To nás privádza k záveru, ako navrhnúť
niečo, čo bude použiteľné v zásade na ktoromkoľ-
vek mieste Oravy. Ako jediné vhodné riešenie, po
zohľadnení všetkých vstupov, nás napadol základ-

ný princíp ktorým
je modulárna
rozhľadňa s použi-
tím dvoch
základných modu-
lov: základný modul
„a“ a dvojmodul
„2a“.

Tento návrh nám
dáva širokú škálu
variácii, ktoré sa do-
kážu adaptovať na
konkrétne pomery
in-situ a zároveň je
možne realizovať
rozhľadňu na via-
cerých miestach,
pričom každý návrh
bude vizuálne odliš-
ný – čo sme si ove-
rili aj na fyzickom

modeli, ktorý sme spracovali. Návrh krásne reagu-
je s prostredím a dôkaze sa adaptovať na podmien-
ky danej krajiny. Architektúra modulu nám dovo-
ľuje výhľady na viaceré strany zo všetkých výško-
vých úrovni veže. Moduly sme sa snažili navrhnúť
tak, aby sa dali vyrábať „sériovo“ a vedel ich
vyrobiť v zásade každý stolár na Orave. Nie sú to
žiadne nadštandardné rozmery a tak sa hravo ná-
kladným autom dopravia na miesto stavby a žeria-
vom zmontujú ako lego skladačka.

Keďže sme nemohli v rámci štúdie obsiahnuť
nekonečné variácie, rozhodli sme sa rozpracovať
jeden konkrétny príklad, ktorý sme následne osa-

dili do ilustračnej krajiny a tiež uvádzame dva
príklady osadenia do reálnej krajiny – keďže som
Lesňan, je to samozrejme v Oravskej Lesnej, kon-
krétne v častiach Lehotská a Kohútik.

Náš konkrétny model bol v stupni štúdia aj
predbežne staticky overený. Rozhľadňa je zosta-
vená zo štyroch základných modulov „a“ a dvoch
dvojmodulov „2a“. Výška rozhľadne je 17 280 mm
po najvyšší bod. Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria
hranoly prierezu 180  x 180 mm. Osová vzdiale-
nosť hranolov kocky rámu je 2700 x 2700 mm.
Aby celková konštrukcia bola staticky tuhá, musí
byť tuhá aj jeho základná bunka, čo je v našom
ponímaní modul. Stabilitu zabezpečuje stuženie
oceľovými lanami v každej bočnej stene a tiež plný
zaklop z dosák v dvoch bočných stenách. V zvyš-
ných dvoch bočných stenách je zábradlie z oceľo-
vých lán. Podlahu tvorí podkonštrukcia a záklop
s dosák s vynechaním otvoru pre výlez. Súčasťou
modulu je aj rebrík. Dvojmodul vychádza z rovna-
kého princípu a osová vzdialenosť hranolov von-
kajšieho rámu je 2700 x 5400 mm. Najvyšší mo-
dul rozhľadne nemá plný zaklop a všetky steny
tvorí stuženie a zábradlie, čim dosiahneme
360 stupňový vyhlaď. Moduly sa vzájomne medzi
sebou spájajú svorníkmi a k základovej doske je
celá konštrukcia prekotvená cez závitové tyče.

Bolo super vidieť, že na Orave, ale nie len tam,
je veľa mladých iniciatívnych a kreatívnych ľudí,
ktorí chcú niečo zmeniť a neváhajú obetovať svoj
voľný čas pre dobrú vec. Zatiaľ intenzívne komu-
nikujeme s inšpiratívnym človekom Vladimírom
Ledeckým, starostom obce roka 2015 Spišský Hr-
hov, ktorý prejavil záujem zhmotniť naše dielo.
Myslím, že náš návrh rozhľadne mal úspech, hoci
zatiaľ nie tam, kde bol prioritne cielený. Ale verím,
že sa to čoskoro zmení a napríklad aj u nás
v Lesnej sa nájde pár zanietených ľudí, ktorých náš
návrh osloví a dotiahneme to spolu až do úspešnej
realizácie .“

Redakcia LN
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Misia v Albánsku

Martin Olbert – dobrovoľník, ktorý sa rozhodol pomôcť ľuďom v ešte
ľuďmi neobjavenej, ale zároveň vyľudňujúcej sa dedinke na severe Albánska.

1.) Čo Ťa oslovilo, aby si išiel ako dobrovoľník do Albánska? Kde
presne si vlastne šiel a na ako dlho?

Moja fakulta v Brne usporadúva každoročne cyklus cestovateľských pred-
nášok, ktorých sa pravidelne zúčastňujem. Jedna z nich bola veľmi pútavá,
o európskom štáte, ktorý takmer nikto nepozná. O Albánsku. Na jeho severe,
hlboko v horách sa nachádza zrejme najizolovanejšia dedinka Európy, do
ktorej sa dostanete len 6 hodinovým výšľapom pešo alebo na koni. Nedobehne
Vás tam internet, telefónny signál, elektrina, všedné starosti ani tradičný zhon
bežného života. To je Curraj i Epërm, dedinka v údolí, obkolesená neznámymi
dvojtisícovými vrcholmi, ktorá ešte pred 30 rokmi prekvitala, dnes tam v lete
žije asi 50 ľudí a celoročne len 6. Celý projekt trval tento rok 7 týždňov, ja som
sa z toho zúčastnil dvoch.

2.) S kým si tam šiel, komu ste tam vlastne pomáhali a čo bolo vašou
misiou, ktorú ste mali naplniť?

Dostal som sa tam v rámci dobrovoľníckeho projektu, ktorý funguje už
druhý rok. Založil ho mladý chalan, ktorý túto malebnú dedinku objavil na
expedícii pred pár rokmi. Cieľom projektu je pozdvihnúť ju, pomôcť miestnym
s tým, čo by nedokázali svojpomocne a zabrániť tak tomu, aby sa dedinka
úplne vyľudnila a stalo sa z nej miesto duchov... Do projektu sme zapájali aj
dedinčanov, ono keď Vám treba predať syr, mlieko, chlieb a ďalšie domáce
výrobky a najbližší obchod je pol dňa cesty, privítate možnosť predať to hneď
doma za ešte väčšie peniaze ako v meste. Takže sme boli stálymi odoberateľmi

mliečnych produktov, chleba, rakie, ďalší z dedinčanov nám prenajal lúku, kde
sme mali stanové mestečko, poľnú kuchyňu a zázemie. Ďalšou z úloh bolo
postavenie mosta cez rieku, ktorá má celoročne 8 stupňov a ktorú Vám treba
niekoľkokrát do dňa brodiť. Opravil sa starý mlyn, a hlavne sa presekali
a vyznačili turistické trasy, ktoré dedinku spojili s okolitými údoliami, ktoré sú
aspoň ako tak turisticky navštevované. Bola objavená úplne nová, neznáma
jaskyňa, a celkovo, kade idete, ste jedným z prvých cudzincov, ktorí danými
miestami prešli, čo je skvelý pocit.

3.) Čomu konkrétne si sa venoval ty a na akej veci si pracoval?
Ja som bol v tíme, ktorý mal na starosti dokumentovanie celej akcie,

stavbu mostu cez rieku a viedol som hvezdársky krúžok. Most bol konštrukčný
unikát, na dĺžku 30 metrov a na jeho zloženie stačilo pár vidlicových kľúčov.
Najskôr sme ho testovali pri Brne a potom bol postupne prevezený do Albán-
ska a následne niekoľko dní všetky diely vynášali do dediny osly. Tam sme ho
zložili na 2 časti a premostili cez rieku. Bolo fakt super nemrznúť pri brodení,
ale stačilo Vám prebehnúť cez most. Takže sme tým uľahčili presun nielen
sebe, ale aj miestnym, ktorí s veľkým záujmom sledovali samotnú stavbu.
Celkovo to bolo dosť voľné, žiadny pracovný tábor, ale netradičné využitie
prázdnin spojené s pomocou miestnym, a objavovaní neskutočnej a nedotknu-
tej okolitej prírody. Z toho pramenilo aj množstvo netradičných a skvelých
fotiek prírody a fantastická nočná obloha, absolútne bez svetelného znečiste-
nia, akú si len ťažko môžeme predstaviť. Takže som občas večer prednášal
o hviezdach ostatným účastníkom projektu.

4.) Ako by si stručne definoval Albánsko? Čo ťa najviac zaujalo?
Bol som len na severe Albánska, takže ucelený obraz zatiaľ nemám. Sever

je prevažne kresťanský a juh moslimský. V mestách tak vzniká zaujímavý mix,
kde večer zvolávajú do mešity a hneď vedľa zvonia kostolné zvony... Chvíľami
máte pocit, že ste už na Blízkom východe a ono je to stále Európa. Všetko je
tam veľmi lacné, dobré výplaty predstavujú okolo 200 €, takže aj za študentský
rozpočet sa tam dá vyžiť pomerne na úrovni. Majú tam krásne piesočnaté
pláže, ktoré nekazia žiadne hotely a priezračnú čistú vodu. A určite si nene-
chajte ujsť plavbu Kománskou priehradou, jedným z najkrajších miest, na
akom som kedy bol. A všade je málo turistov, pretože si kopa ľudí zo západnej
Európy myslí, že je tam ešte stále vojna. A tvrdý komunizmus. Ale nie je, fakt
je to tam v pohode.

5.) Dala Ti táto skúsenosť niečo, čo by si možno chcel preniesť aj do
svojho života prípadne do našej spoločnosti?

V prvom rade som si poriadne vyvetral hlavu, čo potrebuje väčšina
študentov po ukončení semestra . Neriešite blbosti typu, že sa Vám vybíja
telefón, ale nablízku nie je žiadna zástrčka alebo že zase vypadla wifi, ale to,
že vám treba skoro ráno brodiť tú studenú rieku a kúpať sa v nej, ísť za
domorodcami objednať chlieb na ďalší deň, a hľadať potme v stane čelovku,
lebo sa zrazu zotmelo a nechcete cestou späť zrušiť stany ostatným kamará-
tom. Myslíte len na to, čo vás práve čaká a plne sa na to sústredíte, objavujete
neznáme miesta a zabávate sa s ľuďmi, ktorí sú podobní blázni ako vy, ďaleko
od akejkoľvek civilizácie.

6.) Akí sú Albánci, a dokážu si Vašu prácu vážiť?
Albánci sú extrémne pohostinný národ. Vzhľadom na to, že v horách nikdy

nemali skoro žiadne návštevy, akéhokoľvek cudzinca ktorého stretli, ihneď
pozývali domov na rakiu, chlieb a syr. Najsilnejší zážitok určite bol, keď sme
sa vrátili z našej dedinky, ale zmeškali sme trajekt, kde nás malo čakať auto na
cestu domov. Spojili sme sa s jedným miestnym, že uňho prespíme a pôjdeme
domov na ďalší deň. Večer sme dvadsiati prišli k domčeku, ktorý nám približne
opísal, vošli dnu, domáci s úsmevom uvoľnili obývačku, začali chystať miesto
na spanie... Po necelej polhodinke vysvitlo, že sme si pomýlili domček a sme
u susedov! Takže sme sa dohodli, že polovica z nás pôjde do dohodnutého
domu a polovica ostane u tých neznámych ľudí, aby sme ich neurazili .
Majú málo a rozdelia sa aj s tým. U nás nepredstaviteľné, že k Vám domov
vojde 20 neznámych mladých ľudí a vy ich bez mihnutia prenocujete a ešte im
aj ponúknete jedlo.

V horách si dedinčania doteraz zarábali len chovom oviec, kráv a predá-
vaním chleba a syra. Z našej pomoci boli nadšení, mali lepší zárobok za menej
námahy a hlavne už nemuseli len dojiť ovce, aby si nejako lepšie privyrobili.
Pre nich to bolo skvelé leto.

7.) Pocity po návrate domov?  Rozmýšľal si si, že si túto misiu možno
o rok zopakuješ?

V prvom rade som si dal po dlhej ceste domov konečne poriadnu teplú
sprchu. A postupne som sa zase vrátil do bežnej reality a začal triediť tie
kvantá fotiek, ktoré odtiaľ mám. A trošku viac si začínam vážiť to, aký
jednoduchý prístup máme ku všetkým základným veciam v živote.

O rok sa tam chcem určite vrátiť, 2 týždne sú málo na objavenie všetkých
zaujímavých miest, takže aspoň na mesiac. Prebádať novú jaskyňu, vyliezť
nové vrcholy, opäť pomôcť miestnym a hlavne spraviť timelapse video, ktoré
sa mi kvôli pokazenej spúšti tento rok nepodarilo, aby sme tú krásu ukázali aj
ďalej .
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O eRkársky tábor býva čoraz väčší záujem

Aj začiatok tohoročných prázdnin spestrili viac ako sto deťom naši eRko-
animátori vydareným táborom, ktorý sa tento rok niesol v indiánskom duchu.
Čoraz väčší záujem detí o tento tábor svedčí o tom, že animátori eRka vedia
deti zaujať a pripraviť im týždeň skvelej zábavy a zaujímavých aktivít. Ďalšou
aktivitou eRko tímu bol predposlednú augustovú nedeľu organizovaný DEŇ
RADOSTI, ktorý sa pre nepriaznivé počasie uskutočnil v pastoračnom centre.
Aj tu bolo naozaj vidno radosť na detských tvárach. Z dielne eRka sa už teraz
môžeme tešiť na vianočnú Jasličkovú pobožnosť, na ktorú sa už od tejto nedele
začínajú nácviky. Aj touto cestou chceme v mene všetkých detí a ich rodičov
poďakovať všetkým animátorom eRka a všetkým, ktorí im pomáhajú za ich
prácu v prospech budúceho formovania nášho celého spoločenstva.

Redakcia LN

Rozsvietenie adventného venca
uskutoční sa prvú adventnú nedeľu
27. 11. o 16.30 hod. v centre obce,

následne ste pozvaní na rozprávkové
divadelné predstavenie účinkujúcich

z banskobystrického divadla.

Vianočné trhy
ďalší ročník vianočných trhov s bohatou

ponukou výrobkov od domácich šikovných
ručičiek sa uskutoční 10. 12. 2016

Naši stolnotenisti
už hrajú aj v 2. lige

Od septembra, po uvoľnení sa miesta, sa našim stolnotenistom podarilo
dostať do skupiny druholigistov. Niektorí hráči mali začiatkom roka nejaké
zranenia, preto sa stolnotenisový oddiel rozhodol aj pre posilu. Na hosťovanie
k nám prišiel prvoligový hráč z Kysuckého Nového Mesta Mikuláš Ševec.
Treba povedať, že hrať tak vysokú ligu, je pomerne náročné. V dvoch zápasoch
sme už inkasovali prehru, ale dokázali sme si tiež vybojovať cenné body
s tímom Bytče A. Bohužiaľ sa nám zranil ďalší hráč Igor Bohovič.

V 5. lige sme si stanovili za cieľ postúpiť do 4. ligy, máme za sebou štyri
zápasy bez prehry. Tu sa darí nášmu mladému spoluhráčovi Martinovi Brišo-
vi.

V 6. lige sa už dlhodobo držíme na stredných priečkach, tu sa nám túto
sezónu podarilo ustáť dve výhry a dve prehry.

Náš siedmoligový tím zastrešujú najmä mladší hráči, kde spomeniem Fera
Kuhajdu a Dušana Kolenčíka ml. Zatiaľ majú na svojom konte dve remízy
a dve prehry.

Nedá mi nespomenúť aj stolnotenisový krúžok, ktorý s tými najmenšími
vedie Milan Laššák. Práve z tohto krúžku očakávame budúce stolnotenisové
talenty, ktorých nikdy nie je dosť .

Za záver by som v mene celého stolnotenisového oddielu chcel touto
cestou poďakovať všetkým dobrovoľníkom a sponzorom za celkovú podporu
a rozvoj nášho oddielu.

Srdečne pozývame všetkých neregistrovaných hráčov a ženy na tradičný
Štefansky stolnotenisový turnaj 26. decembra o 9.00 hod. a taktiež na celoslo-
venský turnaj registrovaných hráčov 30. decembra, kde nám svoju účasť už
potvrdil aj Alexander Valúch.

Dušan Antušák

Lekáreň opäť predlžila otváracie hodiny

Predĺženie otváracích hodín privítajú iste všetci tí, ktorí sa
do lekárne dostanú až po práci a taktiež aj tí, čo ešte poobede idú
na vyšetrenie k detskej lekárke. Od augusta je lekáreň v pracov-
né dni otvorená od 7.00 do 16.00 hod.

POZVÁNKA
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Prišli medzi nás...

Jún 2016: Amália Vajdečková
Šimon Svitek
Tadeáš Tereštík

Júl 2016: Matúš Kvak
Eva Hubočanová
Nela Sameliaková
Michal Laššák
Lenka Dudášiková
Sabína Srogoňová
Michal Vorčák

August 2016: Dávid Pčolka
Vivien Beňušová
Lenka Zlatošová
Anton Lomňančík

September 2016: Matúš Šteininger
Matúš Ferenčík
Samuel Kuhejda
Jakub Podstavek

Od nás odišli...

Júl 2016: Justína Chromková 69 r.
Johana Habláková 88 r.
Martin Kolenčík 89 r.

August 2016: Anton Olbert 87 r.
Mária Brňáková 85 r.
Mária Ignaťáková 89 r.

Jubileum oslávili...

Jún 2016
75 rokov – Angela Kolenčíková
70 rokov – Ján Chudoba

 Jozef Olbert
 Ladislav Olbert

Júl 2016
80 rokov – Kristína Chudobová
75 rokov – Anna Sumegová
70 rokov – Jozef Kyrcz

 Milan Briš

August 2016
85 rokov – Anna Brišová
75 rokov – Mária Srogoňová

 Štefan Srogoň
70 rokov – Augustína Vrábľová

 Ladislav Brňák

September 2016
80 rokov – Margita Gluštíková
75 rokov – Jozef Holubčík

 Milan Svinčák
 Margita Kolenčíková

Anna Pojezdalová, matrikárka

 Z obecnej matriky

65. výročie sobáša
manželia Milan a Emília Kolenčíkovci
60. výročie sobáša
manželia Justín a Emília Kolenčíkovci
50. výročie sobáša
manželia: Anton a Anna Dendisovci,
Jozef a Anna Hablákovci,
Anton a Jozefína Škamorovci
a Jozef a Angela Polečovci

Tak ako kedysi, nech vám v srdci zvony znejú!
Zdravie, lásku a Božie požehnanie vám k výročiu všetci zo srdca prajú.

Pred niekoľkými rokmi ste si povedali svoje áno, teraz prebúdzate sa každé ráno
a prvý pohľad padne na toho druhého,niet nič od toho krajšieho.

Všetkým jubilantom zo srdca želáme ešte veľa spoločných rokov života.
Redakcia LN

Krásne výročia sobáša oslávili

Príbeh:

Dovolenka na materskej
Muž prichádza domov z práce. Všade obrov-

ský neporiadok. Rozbité okno. Toaletný papier
rozťahaný po záhrade. V dome na zemi pováľané
jedlo a jeho deti celé špinavé si kreslia po bielych
stenách domu fixkami. Domáci psík sedí na roz-
trhanom gauči a gúľa očami. S hroznou predtu-
chou vybehne hore do spálne, kde pokojne leží
manželka a s úsmevom si číta knihu. Pre pánajá-
na, čo sa tu stalo? – pýta sa zhrozene. Vieš –
hovorí manželka – ako sa ma vždy keď sa vrátiš
z práce pýtaš, čo som vôbec celý deň robila? –
tak dnes som teda naozaj nerobila nič. :-)

Zdroj : internet

Vtipy o hasičoch

„To nechápem,“ poznamenala manželka po-
žiarnika, „môj muž sa stal náčelníkom hasičského
zboru a pritom nikdy v živote nespieval.“

„Dcéra sa mi vydáva. Chodila s doktorom
a s hasičom.“

„No a ktorý je ten šťastný muž?“
„Hasič. Dcéra si berie doktora.“

Policajt zastaví nákladné auto a hovorí: „Už
tretíkrát vám hovorím, že vám z auta strieka voda!“

Vodič mu odpovie: „A ja vám už tretíkrát hovo-
rím, že je to hasičská cisterna!“

Hasiči si založili kapelu a na prvej skúške sa
kapelník pýta: „Aký je rozdiel medzi klavírom
a husľami?“

„Klavír dlhšie horí,“ odpovie hasič.

Hasič napomína návštevníka v divadle: „Pre-
čo si zapaľujete tú cigaretu? Nevidíte nápis???“
„Nápis vidím, ale vás som nevidel.“

Hasič zachraňuje staršiu dámu z horiaceho
bytu.

„Teraz musíte zaťať zuby,“ kričí hasič, keď ju
znáša po rebríku dole.

„To musíme znovu hore, ja mám zuby na stolič-
ke pri vani!“

Vaši mladí redaktori

Vymaľuj si dvoch najznámejších rozprávkových
hasičov.

požiarnik
Sam

Úloha pre najmenších

Vaši mladí redaktori

 Dráčik
požiarnik
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Po úspešnom minuloročnom (nie len) športovom podujatí sa aj tohoročná
posledná júnová nedeľa niesla v športovom duchu. Okrem bežných športo-
vých aktivít ako je futbal, volejbal, bedminton, vzpieranie či aerobik na
prítomných čakala zábava pre deti v podaní eRkárov, streľba zo vzduchovky
či koleso šťastia. Podujatie spestrili aj hasičské súťaže a vystúpenia nášho
detského folklórneho súboru ako aj folklórneho súboru z Poľska. Vyskúšať si
mohli prítomní tiež dávanie prvej pomoci na figuríne. Ako nové atrakcie

Športový deň obce 2016

Vedenie hokejového štadióna Vás touto cestou chce informovať, že na
zimnom štadióne sa začína s prípravou na novú hokejovú sezónu.

Ak počasie bude priať a ešte viac sa ochladí na mínusové teploty, v prvej
polovici no-
vembra by sa
malo začať
s prípravou ľa-
dovej plochy
tak, aby
15. novembra
ľadová plocha
bola k dispo-
zícií záujem-
com a širokej
športovej ve-
rejnosti. Prvý
majstrovský
hokejový zá-
pas naše hoke-
jové mužstvo odohrá na domácom ľade 20. novembra o 18.00 hod proti
Kláštoru pod Znievom.

Na svoje si prídu samozrejme aj priaznivci korčuľovania, ktorí budú mať
ľad k dispozícii minimálne 3 krát v týždni a cez prázdniny každý deň.

pribudli futbal
v nafukovacích
balónoch či vlá-
čik pre deti. Po-
zvanie na futba-
lový turnaj pri-
jala aj naša dru-
žobná obec Uj-
soly, ktorá spolu
s ich starostom
v tíme prekvapi-
vo vyhrala futba-
lový turnaj. Po-

čas celého dňa v priestoroch futbalového aj hokejového štadióna vládla dobrá
atmosféra, ktorej dopomáhalo aj priaznivé počasie. Už teraz sa môžeme tešiť
na ďalší ročník tohto podujatia, ktoré dokáže spájať ľudí bez ohľadu na vek či
názor.

Jozef Rošťák

PRÍPRAVA HOKEJOVEJ SEZÓNY

Sledujte našu stránku TJ Orles, kde Vás budeme pravidelne informovať
o aktuálnych akciách.

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám počas pobytu na zimnom štadióne
veľa príjemných zážitkov.

Za TJ Orles František Dulovec


