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Aj prostredníctvom dobových fotografií môže-
me našim mladším generáciám ukázať všetko to,
na čo môžeme byť v Lesnej hrdí. Obec Oravská
Lesná prosí o poskytnutie starých fotografií, ktoré
zachycujú minulosť Oravskej Lesnej, tradície, fol-
klór, kultúra, šport či rôzne iné spoločenské uda-
losti, ktoré sa podarilo zvečniť na historických

Chystá sa výstava historických fotografií

fotkách. Ak máte zaujímavú fotografiu, ktorú by
stálo zato ukázať aj ostatným, neváhajte ju prepo-
žičať. Všetky fotky Vám budú po naskenovaní
ihneď vrátené. Výstava by sa mala uskutočniť už
prvý májový víkend.

Helena Jakubová

Našim seniorom aktivita nechýba v žiadnom smere. Dôkazom
toho je aj ďalší ročník Fašiangového plesu, ktorý si naši skôr narode-
ní organizujú v trochu pre nás nezvyčajný deň – pondelok (dobre, že
ráno nemusia vstávať do práce:-) ) O výbornú atmosféru, plnú hudby
a tanca s pestrým programom a tombolou sa naši seniori postarali
sami. Pravidelne k nám zavítajú aj hostia z iných dedín. Tento rok k
nám zavítala aj delegácia z družobnej poľskej obce Ujsoly.

Fašiangové posedenie seniorov

Naša obecná knižnica v Oravskej Lesnej,
ktorá je umiestnená priamo v budove Obecného
úradu sa v júli roku 2016 zapojila do projektu
Akvizície knižníc, prostredníctvom ktorého sa
jej podarilo získať finančné prostriedky na dopl-
nenie knižného fondu v hodnote 1000 eur. Tieto
finančné prostriedky boli poskytnuté z FONDU
NA PODPORU UMENIA (www.fpu.sk/sk/).
Zámerom projektu bolo vyhovieť v čo najšir-
šom rozsahu požiadavkám čitateľov a doplniť už
zastaraný knižný fond o novú pútavú krásnu
literatúru a hodnotnú náučnú literatúru zamera-
nú predovšetkým pre deti, študentov ZŠ a SŠ
a dospelých. Počas realizácie projektu sa kniž-
nici podarilo obohatiť a rozšíriť knižný fond
o 160 nových publikácií. Zakúpením odbornej
literatúry o publikácie encyklopedického cha-
rakteru sa podarilo rozšíriť oddiel odbornej lite-
ratúry. Zakúpená bola tiež náboženská literatúra
a publikácie regionálneho rázu, ktoré boli
v miestnej knižnici zastúpené len nepatrne. Aj
napriek snahe vyhovieť v čo najširšom rozsahu
požiadavkám čitateľov, bolo zakúpené väčšie
množstvo krásnej a náučnej literatúry pre deti,
nakoľko deti do veku 15 rokov predstavujú naj-
väčšie percento návštevníkov miestnej knižni-
ce.

Helena Jakubová
kultúrna referentka

Do knižnice pribudli
nové knihy

Nuž seniorom prajeme ešte veľa elánu a síl na všetky ich aktivity a tiež
veľa veľa zdravia a trpezlivosti s nami deťmi a vnúčatami .
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia zo dňa 4.11.2016

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

OZ ruší
uznesenie č. 56/2016 zo dňa 26. 8. 2016

OZ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu roz-
počtu obce Oravská Lesná na rok 2017 a výhľa-
dovo na roky 2018 a 2019“

OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2016 vykonanú rozpoč-
tovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
a/ zákona č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, konkrétne po-
volené prekročenie príjmov a výdavkov

OZ schvaľuje
návrh rozpočtu obce na r. 2017 a výhľadovo na r.
2018 a 2019 do výšky ekonomických kategórií

OZ A/ schvaľuje
oprávnenie starostovi obce prijímať zmenu roz-
počtu obce v nasledovných prípadoch:

1. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia bež-
né príjmy a bežné výdavky do výšky 5000 € za
mesiac.

2. Zvyšovať výdavky do výšky príjmov 5000 € za
mesiac

OZ berie na vedomie
správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
s MŠ v Or. Lesnej za školský rok 2015 – 2016

OZ schvaľuje
návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2011 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských
zariadení so sídlom na území obce Or. Lesná

OZ schvaľuje
doplnok č. 3 k VZN č. 3/2008 o výške príspev-
kov v základnej škole, materskej škole a škol-
ských zariadeniach

OZ schvaľuje
A/ kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 52/144
k nehnuteľnostiam:
pozemok zapísaný v PKN protokole 262
CKN p.č. 7765/11 výmera: 3380 m2

CKN p.č. 7765/10 výmera: 777 m2

CKN p.č. 7765/9 výmera: 386 m2

CKN p.č. 7765/8 výmera: 549 m2

CKN p.č. 7765/14 výmera: 86 m2

CKN p.č. 17117/2 výmera: 228 m2

vedených katastrálnym odborom Okresného
úradu v Námestove na LV č.719, k. ú. Oravská
Lesná od predávajúcej p. Anny Brišovej
rod. Petrekovej r. č. 425616/132, trvale bytom
Námestie SNP 119/9, 038 52 Sučany v pro-
spech kupujúceho Obec Oravská Lesná, Orav-
ská Lesná 291, 029 57 IČO: 00314722 a to za
kúpnu cenu 5 € /m2 s lehotou splatnosti 1 kúp-
nej ceny do 30 dní odo dňa zápisu vlastníckeho
práva v prospech obce a 1 kúpnej ceny do
31. 12. 2017.

B/ kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 39/144
k nehnuteľnostiam:
pozemok zapísaný v PKN protokole 262
CKN p.č. 7765/11 výmera: 3380 m2

CKN p.č. 7765/10 výmera: 777 m2

CKN p.č. 7765/9 výmera: 386 m2

CKN p.č. 7765/8 výmera: 549 m2

CKN p.č. 7765/14 výmera: 86 m2

CKN p.č. 17117/2 výmera: 228 m2

vedených katastrálnym odborom Okresného
úradu v Námestove na LV č.719, k. ú. Oravská
Lesná od predávajúceho p. Jozefa Briša rod.
Briša r. č. 380820/739, trvale bytom Oravská
Lesná 325, 029 57 Oravská Lesná v prospech
kupujúceho Obec Oravská Lesná, Oravská Les-
ná 291, 029 57 IČO: 00314722 a to za kúpnu
cenu 5 € /m2 s lehotou splatnosti 1 kúpnej ceny
do 30 dní odo dňa zápisu vlastníckeho práva v
prospech obce a 1 kúpnej ceny do 31. 12. 2017.

OZ schvaľuje
zvýšenie pracovného úväzku hlavnému
kontrolórovi obce na 1/2 úväzku s účinnosťou
od 1. 1. 2017

OZ odročuje
prerokovanie odmeny hlavného kontrolóra za
III. štvrťrok na decembrové zasadnutie OZ

OZ schvaľuje
sadzbu nájomného za mimoriadny prenájom
priestorov školskej jedálne vo výške 50 €

OZ schvaľuje
odpustenie časti nájomného v prospech nájom-
cov jednorazovo vo výške 30 % z jedného
mesačného nájmu v b. j. 1094

OZ žiada
starostu obce vyzvať OVS, a.s. na úhradu nákla-
dov za kompenzáciu nájomného v b. j. 1094

OZ schvaľuje
poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť – cyk-
loturistika, lyžovanie pre Eriku Tereštíkovú vo
výške 15,30 € za tri mesiace

OZ schvaľuje
nájomnú zmluvu pre nájomcu Miroslava Baru-
ta v b j. so súpisným číslom 1137

OZ schvaľuje
preplatenie nákladov na zhodnotenie budovy
so súp. č. 1040 v prospech spoločnosti FruitKo,
s. r. o. so sídlom Medvedzie 140/20, 027 44
Tvrdošín vo výške 300 €

OZ schvaľuje
vstup obce Oravská Lesná do oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Klaster ORAVA

OZ schvaľuje
mimoriadny členský príspevok do oblastnej
organizácie cestovného ruchu Klaster ORAVA
vo výške 700,- €

OZ schvaľuje
kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa
novovytvorených pozemkov parc. KN-C
č. 16864/15 ostatné plochy o výmere 1243 m2,
parc. KN-C č. 16864/16 ostatné plochy o vý-
mere 1461 m2, parc. KON-C č. 16864/17 ostat-
né plochy o výmere 12 m2, ktoré vznikli odde-
lením od pôvodného pozemku parc. KN-C
č. 16864/2 ostatné plochy o celkovej výmere
52412 m2 v kat. území Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo, zapísaného
na liste vlastníctva č. 1879 pre vlastníka Žilin-
ský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09
Žilina, v správe správcu: Správa ciest Žilinské-
ho samosprávneho kraja, M. Rázusa 104,
010 01 Žilina, IČO: 42054575 na základe geo-
metrického plánu č. 54/2016, vyhotoveného dňa
5. 8. 2016 Ing. Jozefom Pažickým, Brodno 68,
010 14 Žilina, autorizačne overeného Ing. Joze-

fom Pažickým dňa 5. 8. 2016, úradne overené-
ho Okresným úradom Námestovo, katastrál-
nym odborom pod č. 733/2016 dňa 22. 8. 2016
v prospech kupujúceho: Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná,
IČO: 00314722 za kúpnu cenu 1,00 €.

Uznesenia zo dňa 16.12.2016

OZ žiada
1. doložiť k predmetnej žiadosti Vavrečkových

kópiu stavebného povolenia, projektovú doku-
mentáciu ako aj doklady okolitých stavieb

2. pozvať na nasledujúce zasadnutie OZ dotknuté
osoby a to: Petra Václava, Evu Bartošovú,  Ľu-
bomíra Olberta, Annu Václavovú, Ľubomíru
a Mariána Vavrečkových, pracovníčku staveb-
ného úradu

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

OZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
rok 2017

OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 5 na rok 2016 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
a/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povole-
né prekročeniu príjmov a výdavkov

OZ schvaľuje
programový rozpočet obce na roky 2016, 2017
a výhľadovo na roky 2018–2019

OZ berie na vedomie
informáciu audítorky o výsledku auditu za rok
2015

OZ schvaľuje
A/ kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je predaj po-

zemku parcelného čísla CKN č. 6791/3 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 283 m2 zapí-
saný na LV č. 905 k. ú. Oravská Lesná a to pre
kupujúceho Ludvíka Filipczyka, nar. 28.8.1972,
rod. č. 720828/5128, bytom Dolní Marklovice
č. 251, 735 72 Petrovice u Karviné od predáva-
júceho Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná
291, 029 57, IČO: 314 722 za kúpnu cenu
7,15,- EUR za m2, ktorá bola určená znaleckým
posudkom č. 94/2016 znalkyňou Ing. Magdalé-
nou Hutirovou

B/ preplatenie odplaty za vyhotovenie znaleckého
posudku č. 94/2016 znalkyňou Ing. Magdalé-
nou Hutirovou kupujúcim (Ludvik Filipczyk,
bytom Dolní Marklovice č. 251, 735 72 Petro-
vice u Karviné) podľa odst. A/ tohto uznesenia
vo výške 67,27,- EUR predávajúcemu – Obec
Oravská Lesná.

OZ schvaľuje
návrh zmluvy o budúcej zmluve na kúpu po-
zemku, ktorý bude vytvorený GP z parcely UO
parcelné číslo 7458, PKV 128, PK 165/1
o výmere 100 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Orav-
ská Lesná za kúpnu cenu 6 €/m2 od p. Margity
Kolenčíkovej, nar. 15. 3. 1941, rod. č. 415315/
711 bytom Or. Lesná 440, štátna občianka SR

OZ schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov na zníženie energetic-
kej náročnosti budovy kultúrneho domu s max.
výškou spoluúčasti obce 5 % z celkových opráv-
nených nákladov projektu
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Postupom času prináša práca svoje výsledky
a preto sa v oblasti rozvoja našej obce chystá
niekoľko zaujímavých projektov.

Približne v mesiaci máj chceme začať so stav-
bou novej telocvične za budovou ZŠ aj s prístav-
bou sociálnych zariadení a dvoch tried na poscho-
dí nadstavby. Na túto stavbu sme dostali ako
obec dotáciu (najvyššia suma v ŽSK) vo výške
165 000,-EUR. Na výstavbu nám prispel aj Urba-
riát a to sumou 10 000.- EUR. Celkovo sa predpo-
kladá hodnota stavby na sumu cca 700 000,-EUR
bez DPH.

Podarilo sa nám z ministerstva vnútra získať
dotáciu na komplexnú opravu našej hasičskej TAT-
RY 148 vo výške približne 140 000,-EUR. V naj-
bližších dňoch by nás mala osloviť firma, ktorá
túto službu pre ministerstvo zabezpečuje.

Aktuálne prebieha výmena podláh v triedach
(vybúranie starých parkiet a škvarových podkla-
dov, zrovnanie existujúcich poterov a vyliatie no-
vých spolu s uložením kvalitnej gumenej podlahy)
na prvom poschodí budovy ZŠ, na ktorú sme zís-
kali podporu z ministerstva školstva vo výške
53 600,-EUR.

V mesiacoch máj až október plánujeme pokra-
čovať v budovaní chodníkov na cintoríne a tiež
začať s rekonštrukciou domu smútku s pomocou
finančnej dotácie z ministerstva financií vo výške
9 000 EUR, ktorú sme získali minulý rok.

Po dedine budú v jarných mesiacoch postupne
vytvárané a zriaďované zberné miesta (hniezda)
pre lepšiu separáciu odpadov v našej obci. Ide
o kontajnery, do ktorých bude postupne možné
separovať najmä tri zložky odpadu a to plasty,
papier a sklo. Označené budú riadnou nálepkou
a preto si ich určite nezmýlite. Tieto kontajnery
sme zakúpili z dotácie poskytnutej recyklačným
fondom vo výške 45 310,- EUR. Súčasťou celého

A tak si tu žijeme  alebo čo nového
plánujeme v najbližšom období zrealizovať ?

projektu je i rozoslanie informačných letákov po
domácnostiach. Tu sa dočítate všetky podstatné
informácie o tom, ako treba odpad správne separo-

vať. Podstata separácie spočíva najmä v tom, že si
našu matku prírodu musíme všetci postupne začať
chrániť. Tento krok môže jej ochrane výrazne po-
môcť, využime túto šancu, ide o našu budúcnosť
a budúcnosť ďalších generácií. K tejto téme pre-
behla tiež verejná diskusia občanov našej obce
spolu s poslancami OZ a starostom obce, na ktorej
boli prezentované i Vaše návrhy na zlepšenie stavu
separácie odpadu. Tieto sa budeme snažiť čo naj-
viac pri vytváraní systému separácie uplatniť
v praxi.

A nechceme zostávať stáť na mieste, preto pra-
cujeme aj na ďalších projektoch. V nasledujúcom
období sa chceme uchádzať o dotáciu na komplex-
nú rekonštrukciu materskej školy, o dotáciu na
vybavenie a rekonštrukciu odborných učební zá-
kladnej školy, o dotáciu na zateplenie kultúrneho
domu a rozšírenie a opravu sály, uchádzame sa
o dotáciu na nákup zametača do našej obce, chce-
me postupne žiadať finančné prostriedky na rozši-
rovanie vodovodu, pripravujeme podklady ku ko-
laudácii existujúceho vodojemu a vodovodu, pri-
pravujeme projektovú dokumentáciu na výstavbu
chodníkov smerom na Jasenovskú a tiež smerom
na Pribišskú. Po našej obci (hlavná cesta II/520)
by sa mali z prostriedkov EÚ pod záštitou VÚC
ZA potiahnuť postupne nové asfalty od Jednoty
v centre obce až po začiatok obce Zákamenné
a potom v ďalšom roku od Beskydu až po odbočku
na družstvo pri Turoňovi.

Verím, že i vďaka vyššie spomínaným aktivi-
tám sa nám podarí dosiahnuť ďalšie z našich pred-
savzatí.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

POZVÁNKA na SCHÔDZU URBARIÁTU

Urbariát pozemkového spoločenstva Oravská
Lesná zvoláva na nedeľu 26. 03. 2017o 14.00 hod.
do kultúrneho domu Valné zhromaždenie vlastní-
kov spoločného majetku. Z dôvodu náročného spô-
sobu spracovania prezenčnej listiny a sčítania prí-
tomných, prosíme členov spoločenstva, aby na
Valné Zhromaždenie prichádzali minimálne o 13.30

hod., aby bolo možné do zahájenia Valného zhro-
maždenia spočítať stav prítomných podielnikov.
Ak máte k dispozícii nové podklady k vlastníctvu
podielov, prineste si ich, prosím so sebou. Pozván-
ku si prineste na Valné zhromaždenie.

Jozef Brňák predseda výboru spoločenstva

OZ schvaľuje
podanie žiadosti na odstránenie havarijného sta-
vu podláh na II. poschodí Základnej školy Orav-
ská Lesná s výškou spoluúčasti obce 10 %
z celkových oprávnených výdavkov

OZ schvaľuje
podanie žiadosti na odstránenie havarijného sta-
vu zamokania základov Základnej školy Orav-
ská Lesná s výškou spoluúčasti obce 10 %
z celkových oprávnených výdavkov

OZ schvaľuje
podanie žiadosti na odstránenie havarijného sta-
vu elektrických rozvodov Základnej školy Orav-
ská Lesná s výškou spoluúčasti obce 10 %
z celkových oprávnených výdavkov

OZ schvaľuje
asanáciu základov a ich odizolovanie v byto-
vom dome so súp. číslom 1094

OZ schvaľuje
nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je nájom-
ný vzťah medzi prenajímateľom – obec Oravská
Lesná a nájomcom – Magdaléna Bojnanská,
bytom Vavrečka 193 na byť číslo 1 v b. j. 1137,
zapísanej na LV č. 905 v k. ú. Oravská Lesná

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa
uskutoční dňa 16. marca 2017 (štvrtok) o 17.00
hodine. Všetci ste srdečne vítaní!

Okienko z obecnej kroniky

Viete alebo vedeli ste, že:
– v roku 1960 bolo v Oravskej Lesnej postavené

Obvodné zdravotné stredisko. Dovtedy obča-
nia chodili na ošetrenie do Zákamenného. Po-
tom lekár Miták ordinoval v Požiarnej zbrojni-
ci a býval u pána Helena Murína. V roku 1959
však od nás odchádza a obec ostáva bez lekára.
Prichádza MUDr. Julianna Gregová, ktorá
určitý čas tiež ordinuje v Požiarnej zbrojnici
a v roku 1960 začína ordinovať v novopostave-
nom Obvodnom zdravotnom stredisku v Orav-
skej Lesnej

– 26. júna 1964 je v našej obci otvorený a daný
do prevádzky obchodný dom, ktorý nesie ná-
zov Lesňanka. Ďalšou súčasťou tejto budovy je
samoobsluha. Poslednou časťou obchodného
domu je obchod so šatstvom a obuvou.

– v roku 1965 sa v obci vybudovalo zariadenie
pre príjem kvalitnejšieho televízneho signálu
a to na Beskyde pod názvom „Vykrývač“.

– dňa 23. 9. 1967 bola slávnostne otvorená pre-
vádzka Tesla Oravská Lesná, ktorá bola vytvo-
rená z priestorov starej školy.

Anna Pojezdalová

Výpomoc vo forme brikiet

Z prostriedkov finančného daru od 2 obyvateľov
našej obce, ktorí nechceli byť menovaní, a tiež z výťaž-
ku predaja výrobkov pre sociálne slabšie rodiny na
vianočných trhoch ako aj z finančných prostriedkov
obce boli zakúpené brikety. Na základe žiadosti sta-
rostu obce sociálna komisia prerokovala a navrhla čo
najlepšie prerozdelenie tejto pomoci vo forme brikiet,
ktoré boli cez zimu rozvezené občanom. Išlo o snahu
pomôcť v rámci finančných možností aspoň niekto-
rým našim občanom.

Členovia sociálnej komisie sa tiež dohodli, že pri-
pravia na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zmenu
VZN č. 6/2008, ktorá by lepšie upravovala pravidlá
poskytovania pomoci občanom v núdzi a dôchodcom
so zlým zdravotným stavom.

Jozef Brňák
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ZBERNÝ DVOR

Otvorenie zberného dvora sprevádzali menšie komplikácie, ktoré súvi-
seli s jeho kolaudáciou. V roku 2014 totiž bola podaná žaloba o určenie
vlastníckeho práva a na základe toho stavebný úrad prerušil kolaudačné
konanie do doby, kým sa tento spor nevyrieši. Dohodou s poslancami OZ
a žalobcom došlo k jej stiahnutiu a tým sa nám podarilo zberný dvor
skolaudovať. Následne bolo treba splniť náročné podmienky novelizované-
ho zákona o odpadoch a od novembra 2016 je v našej obci v prevádzke
zberný dvor na Pribišskej (vedľa Jána Paľáka). Pre všetkých Lesňanov, resp.
chatárov na území Oravskej Lesnej je otvorený každú sobotu od 9.00 do
13.00 hod.. Na základe žiadostí od občanov bude zberný dvor otvorený
taktiež v stredu od 15:00 do 17:00 hod. V prípade potreby sa budú otváracie
hodiny zberného dvora rozširovať. V prípade, že otváracie hodiny nebudú
využívané, otváracie hodiny budú opätovne zúžené.

Výstava vedeckej hračky

Vedecká hračka je zariadenie, ktoré jednoduchým spôsobom približuje
alebo využíva nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav a je určené na poznávaciu
hru pre deti, mládež, rodiny a iné kolektívy. Pomocou hračiek deti zisťujú
a overujú rôzne fyzikálne a chemické javy, ktoré prebiehajú v našom každo-
dennom živote. Vedecké hračky putujú po celom Slovensku, boli už vo viac
ako 60 mestách. Deti sa na výstavách hrajú a diskutujú o fungovaní hračiek
s pedagógmi a zároveň môžu vymýšľať nové vedecké hračky a zapojiť sa do
súťaže.

V našej obci sa výstava uskutoční prvý aprílový týždeň.

Od 12. decembra SAD Námestovo opäť posilnilo autobusové spoje
Or. Lesná – Nová Bystrica s náväznosťou na spoje do Čadce a Žiliny.
Autobusy jazdia od pondelka do piatku v časoch:

05.40 z Or. Lesnej, OcÚ – príchod N. Bystrica, Vychyľovka 05.59
N. Bystrica, Vychyľovka 06.00 – príchod 06.20 Or. Lesná, OcÚ
15.55 z Or. Lesnej, OcÚ – príchod N. Bystrica, Vychyľovka 16.14
N. Bystrica, Vychyľovka 16.40 – príchod 17.02 Or. Lesná, OcÚ
Prepojenie susedných regiónov je vždy dôležité, touto cestou v mene

cestujúcich ďakujeme za ústretovosť všetkým kompetentným, ktorí sa o to
snažia.

Redakcia LN

NOVÉ AUTOBUSOVÉ PREPOJENIE ORAVY A KYSÚC

Pár slov s naším meteorológom
Ladislavom Murínom

Na tohoročnú zimu si asi ešte pár rokov budeme pamätať. Aj snehovej
nádielky a najmä mrazov bolo tento rok veru požehnane. Celý január nevystú-
pila teplota nad bod mrazu, samozrejme, že nechýbal ani teplotný rekord,
o ktorom sme počúvali vo všetkých médiách. O najväčšom mraze a celkovo
o histórii merania v Oravskej Lesnej nám porozprával pán Ladislav Murín.

Meteorologická stanica je v Lesnej od roku 1943, bola vtedy na fare.
Obsluhovali ju páni farári Mikula a Banas, neskôr bola premiestnená na
Pribišskú – do hájovne, kde ju obsluhoval lesník pán Straka. V roku 1954 bola
stanica premiestnená k nám, obsluhoval ju môj otec Helen Murín a bola tu do
roku 1978. Následne bola presťahovaná vedľa k rodine Opartyovcov, kde sa
meralo až do roku 1995. Od tohto roku je dodnes v našom dvore.

Najväčší mráz som od roku 1995 zaznamenal 8. januára, pri zemi som
nameral – 37,2 °C. Najviac snehu, čo sme namerali, to bolo 14. 03. 2005
až 170 cm, ak by sa priebežne nebol topil, bolo by ho vyše 4 metrov. Ďalej
napr. v marci 2004 bolo 105 cm snehu, v januári 2005 140 cm, vo februári
2006 117 cm, v roku 2007 a 2008 bolo už iba okolo 60 cm, 24. marca 2009
bolo 107 cm snehu. Rozdiely v nádielke snehu bývajú aj v dedine.

V minulosti sa prostredníctvom stanice meriavala iba teplota a vietor.
Neskôr sa začali merať aj zrážky a slnečnosť. My robíme merania trikrát za
deň. Z našej stanice každé ráno hlásime namerané hodnoty do Liesku, oni
tieto údaje poskytujú ďalej do B. Bystrice. Od jari by sa malo spustiť v Lesnej
aj automatické meranie.

Za LN spracoval Jozef Rošťák

Rok ochrany lesov

Pri príležitosti roka Ochrany lesov na Slovensku správcovia našich lesov
na Náučný lesnícky chodník zhotovili tabuľu, kde sa uvádza ako dlho trvá
rozklad jednotlivých odpadov, ktoré niekedy „zabudneme“ v lese. Je to až

neuveriteľné na koľko rokov tým zaťažíme našu prírodu. Popri 35 stanoviš-
tiach na náučnom chodníku, pribudne drevená tabuľa so znázornenými komo-
ditami pri nádrži v Novej rieke. „Ľudia si pri pohľade na túto tabuľu možno
skôr uvedomia, že odpad do lesa nepatrí,“ povedal správca miestnych lesov
Anton Kondela, ktorý sa takýmto príkladom inšpiroval v susednom Česku.
S odhodeným papierom si pôda poradí už za 4 mesiace, plechovka od piva
v lese zostane až 15 rokov, igelitová taška 25 rokov, textílie by sa mohli
rozpadnúť za 1 rok a až neuveriteľných 250 rokov potrebuje príroda, aby si
poradila s pamperskou. Veru, radšej v lese nič „nezabúdajme“.

Daniel Mazúch

Ochotnícky divadel-
ný súbor Omladina zo
Zubrohlavy zavíta do na-
šej obce 19. marca, kde
sa vám v kultúrnom dome
o 14.30 hod. predstaví
s dedinskou drámou VE-
RONA od autora Rudol-
fa Kazíka. Všetci ste sr-
dečne vítaní!

Zdroj: web obce

Divadelné predstavenie VERONA
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Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné je verej-
ným poskytovateľom sociálnych služieb zapísaný v registri poskytovateľov
sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. Cieľovou skupinou, kto-
rej sa poskytujú sociálne služby, sú osoby s duševnými poruchami a mentál-
nym postihnutím, osoby s telesným a zmyslovým postihnutím odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby, osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkáza-

né na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie potrebujú z iných
vážnych dôvodov, osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova
choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza mul-
tiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu a etiológie, hluchoslepota, AIDS
alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Na pracovisku v Oravskej Lesnej sa poskytujú sociálne služby 58 prijíma-
teľom sociálnych služieb. Hlavnou úlohou zariadenia je poskytovať kvalitné
a komplexné sociálne služby. Ku prijímateľom sociálnych služieb pristupuje-
me individuálne podľa špecifických potrieb. Naším cieľom je predovšetkým
hájiť ich záujmy. Podporujeme ich začlenenie do komunitného prostredia,
snažíme sa zlepšovať kvalitu ich života s dodržiavaním základných ľudských
práv a slobôd. Našou úlohou nie je podporovať ich pasivitu, ale naopak
motivovať ich k vlastnému rozhodovaniu a zodpovednosti, a tým im zabezpe-
čovať kvalitný a plnohodnotný život.

Čo sa u nás udialo za posledné týždne?

Naše zariadenie sa snaží pre prijímateľov sociálnych služieb pripravovať
rôzne aktivity na spríjemnenie všedných dní. Aktivity sú zamerané na pred-
chádzanie depresií, smútku, samoty, eliminovanie nervozity a nepokoja. Spá-
jame ich s uspokojovaním potrieb osôb vo vyššom veku, ako sú potreba
stimulácie, učenia, aktivity, otvorenej budúcnosti, istoty a sebarealizácie.

Vo vianočnom období prišli potešiť prijímateľov sociálnych služieb členo-
via Detského folklórneho súboru Ragačinka. Koledníci z Hrušova cestujú po
Slovensku už 20 rokov. Do nášho zariadenia zavítali opäť po štyroch rokoch.
Naši prijímatelia sociálnych služieb v krojoch chlebom a soľou privítali
koledníkov. „Autobus dobrej vôle“ všetkým dodal novú životnú energiu
a radosť z Vianoc.

 Z domova seniorov
Pr i j íma te l i a
sociálnych slu-
žieb sa tiež za-
pojili do via-
nočných prí-
prav, ozdobili
si stromček
a v slávnostnej
atmosfére pre-
žili nielen
Štedrý deň, ale
aj celé vianoč-
né sviatky.

Spríjemniť dni v zariadení prišli aj členovia z eRka a tiež deti zo Základnej
školy z Oravskej Lesnej.

Našich prijímateľov sociálnych služieb každoročne navštevujú aj členovia
z klubu seniorov, ktorí im prišli zaspievať a popriať všetko dobré do nového
roku.

Prijímatelia sociálnych služieb sa stretli na spoločnej oslave jubileí.
Atmosféru spríjemňovala hudba, pri ktorej si spoločne zaspievali a v spoloč-
nosti oslávencov strávili príjemné dopoludnie.

Na jeseň 2017 plánujeme širšej verejnosti sprístupniť a otvoriť brány nášho
zariadenia na „Deň otvorených dverí“.

Na záver sa vám prihovárame slovami sv. Jána Pavla II.:
„Staroba sa vo svetle učenia a podľa Písma predstavuje, ako priaznivý čas

na zakončenie dobrodružstva človeka. Staroba patrí do plánu, ktorý má Boh
s každým človekom. Je to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby
človek mohol lepšie pochopiť zmysel života a dospieť k múdrosti srdca. Veď
nie dlhé roky robia starobu hodnou cti, ani ona sa nemeria počtom liet. Šediny
sú človeku múdrosťou, starým vekom život nepoškvrnený.“ (Ján Pavol II.).

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka DSS a ZP
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Tak ako každý rok i tento rok sme v spolupráci s obecným úradom
zorganizovali Maškarný ples, kde sme sa spoločne rozlúčili s najbláznivejšou
a najfarebnejšou etapou v roku. Maškarný ples sa konal v kultúrnom dome
v Oravskej Lesnej 19. februára.

Súťažiť o skvelé ceny prišlo 120 detí spolu s rodičmi. Počas zábavy medzi
masky chodila porota, v ktorej bol pán farár, za rodičov Katka Grofčíková, za

eRko koordinátor pre Územie Ora-
va-Liptov Jozef Korený a vedúca
eRka v Oravskej Lesnej Mária Ma-
teášová, ktorá v závere podujatia
odmenila najchutnejšiu, najrozto-
milejšiu, najvtipnejšiu, najtanečnej-
šiu, najžiarivejšiu a mnoho ďalších
originálnych masiek. Spolu sme
odovzdali aj hlavnú cenu eRka, kto-
rou bola tento rok prihláška na let-
ný eRko tábor, ktorý sa bude konať
v dňoch od 31. júla do 5. augusta
v Oravskej Polhore. Samozrejme
žiadne dieťa neodišlo bez sladkej
odmeny. Ďakujeme všetkým deťom
a ich rodičom, že sa v takom hoj-
nom počte zúčastnili nášho maš-
karného plesu.

Vaši eRkári ;)

Maškarný ples

Spomínajú, spomínajú, ale aj snívajú. Tejto zimy sme vynechali páranie
peria. Húsky sa vytratili, alebo sú bez peria. Preto sa naši členovia zamerali na
inú činnosť – prezentovali sme sa na akcii organizovanej JDS v Dolnom
Kubíne pod názvom „Zlaté ruky oravských seniorov“. Vybrali sme sa aj na
skusy do susedného Poľska. Návšteva pútnického miesta Ludźmierz a ružen-
covej záhrady nám prinieslo duchovné poohriatie. Pokračovali sme do novo-
vybudovaného termálneho kúpaliska v Chocholowe. Rok 2016 sme ukončili
koledovaním v domove dôchodcov, kde sme navštívili našich rodákov ako aj
ostatných obyvateľov.

Veľa času venujeme spomienkam, listovaniu v denníkoch, ktoré sme si ako
mladí zriadili. V jednom z nájdených denníkov sme našli ukážku literárnych
pokusov našej členky starú 50 rokov. Aj dnes niektorí z nás dokážu tvoriť.
Napr. piesne k rôznym príležitostiam, ktoré sa spoločne naučíme a tak poteší-
me niektorého oslávenca.

Venujeme sa aj príprave programu, ktorý je pred nami. Od marca plánuje-
me naďalej posilňovať a rehabilitovať naše sily a zdravie návštevami termálne-
ho kúpaliska v Oraviciach. Do veľkej noci sa stretneme na šachovom turnaji
a iných spoločenských hrách. V mesiaci máj sa uskutoční týždenný rekreačný
pobyt v kúpeľoch Sklené Teplice. Pri tejto príležitosti navštívime historické
miesta – ako napr. Svätý Anton. V júni je v pláne návšteva pútnického miesta
Litmanová a Kežmarok. Pripravujeme tiež návštevu bývalého pána farára
Jozefa Trstenského v Černovej, ktorý oslávil 50. narodeniny.

Do všetkých našich aktivít radi prijmeme aj ostatných seniorov našej
obce. Stačí, keď sa po vyhlásení akcie v obecnom rozhlase prihlásia niektoré-
mu z našich členov.

Za Seniorklub Jožka Kureková

Čo robia seniori cez zimu?

....„Pamätaj, aby si dni sviatočné svätil“....
Patríte aj vy medzi tých ľudí, ktorí robia pravidelné nedeľné nákupy?

Vedeli by ste si predstaviť, že by ste si nakúpili v sobotu? Zdá sa vám to
nemožné? Tí skôr narodení si spomenú, že ešte nie tak dávno to bolo možné –
v sobotu o 12.00 hod. sa obchody zatvorili a chýbajúci cukor, múka či olej sa
v nedeľu išiel „nakúpiť“ k susedom. Dalo sa pri tom ešte prehodiť pár slov so
susedom.

Tí neskôr narodení, cestujúci najmä po západnej Európe, tiež vedia o čom
sa tu snažím písať. V sobotu od 17.00 hod. sú obchody s potravinami
v Rakúsku či Nemecku do pondelka zatvorené.

Každý človek potrebuje aj oddych od práce, ktorú vykonáva počas týždňa.
Potrebuje venovať čas aj svojim blízkym, svojej rodine. Cez týždeň máme
veľa povinností a menej času jeden na druhého. Aspoň v nedeľu by mohla byť
rodina spolu.

Viaceré ženy – matky na Slovensku však nemôžu nedele prežiť s rodinou,
lebo ich trávia práve v obchodných prevádzkach a tento fakt ochudobňuje ich
rodiny. Možno si poviete, ak boli zákonom schválené sviatky, kedy majú byť
obchody zatvorené, môžu byť aj nedele. Na takúto novelu zákona by sme na
Slovensku mohli čakať ešte dlho. Nemožné to nebude, ak tomu pomôžeme.
Treba, aby každý z nás začal sám od seba.

Ak v nedeľu nepôjdeme nakupovať, bude mať zmysel, aby boli obchody
otvorené???

Vyskúšajme si nakúpiť v sobotu... nie preto, že je to pohodlnejšie... nie
preto, že máme niečo čerstvejšie... jednoducho iba preto, lebo chceme,
aby nielen naše deti mali v nedeľu mamu doma.

Jozef Rošťák

Skúsme si nakúpiť v sobotu –
nechajme deťom mamy doma

Oravské múzeum bude mať
po niekoľkomesačnej odstávke
opäť v prevádzke svoj parný ru-
šeň Gontkulák. Pri príležitosti
opätovného návratu parnej loko-
motívy v januári do Oravskej
Lesnej zavítal aj generálny riadi-
teľ ŽSR Mgr. Martin Erdössy.
Spolu s poslancom NR SR Igo-
rom Janckulíkom, sa okrem iné-
ho, zaoberali aj možnosťou roz-
šírenia Oravskej lesnej železnič-
ky. Železnička je v prevádzke po
celý rok, prvé podujatia letnej
sezóny sú : „Staviame my máje“
(1. 5.), či „Keď odfúkne lokomo-
tíva“ (14. 5.). Všetci ste srdečne
vítaní.

Rušeň Gontkulák je po generálnej oprave
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Zo zimy máme mnohí dojem, že plynie pomaly, akoby sa takmer zastavil
čas. V materskej škole to tak nie je. Aj v tomto období sa všade ozýva vrava,
smiech. Deti sa tešia na svojich kamarátov v triede, na obľúbené hračky, ktoré
ich lákajú k ďalším hrám. So spontánnou zvedavosťou sa zapájajú do objavo-
vania všetkého, čo je naokolo. Zima nám poskytla možnosti na menšie, či
väčšie skúmania a experimenty so snehom a ľadom. K tomu všetkému patrila
aj zábava a šantenie v snehu, ktoré k tomuto ročnému obdobiu neodmysliteľne
patria. Teplé lúče slniečka, ktoré nám spríjemňuje pobyt vonku, nám pripomí-
na, že zima sa už pomaly chystá na odchod. Jej posledné týždne sú sprevádza-
né priateľskými stretnutiami, karnevalmi. Aj v našej materskej škole bola vo
štvrtok – 23. februára fašiangová veselica. Predchádzalo jej nakupovanie
a výroba kostýmov, karnevalových masiek. Deti sa nevedeli dočkať štvrtkové-
ho dopoludnia a nevedel sa dočkať ani Jurošík, ktorý aj so „Zemepánom“
prišli medzi škôlkarov na túto slávnosť. Keďže Jurošík prišiel z rozprávkového
sveta, bolo preňho normálne, že naokolo ho vítali víly, rytieri, princezné,
lienky... Jeho pozornosť upútala „Zemepánova“ plná truhlica. A ten ostal ako
vždy bez svojich dukátov. Lamentoval, aký je len nešťastný. Jurošík ho chcel
rozveseliť, zavolal si na pomoc ježibabu, maliara Cypriána, chcel ho uchlá-
choliť šperkami od veľkomožnej pani. Nepomáhalo takmer nič, predsa len
niečo... Rezké piesne, tanec s fašiangovými maskami a voňavé šišky preniesli
dobrú náladu aj na „Zemepána“. Radostná myseľ v oboch vzbudila nápad
podeliť sa s pokladom. Zlaté čokoládové dukáty chutili z „pokladu“ všetkým
deťom . Boli sladkou rozlúčkou s fašiangami, pretože, keď sa spýtate malého

Zo života materskej školy… alebo
Ako Jurošík na fašiangovej veselici v materskej škole rozdával deťom dukáty…

škôlkára, čo sú to fašiangy, najprv porozmýšľa a potom vám povie.....“
karneval, zábava a zaspieva pesničku: Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
ktorú s chuťou spieva celý fašiangový týždeň. K spestreniu škôlkarského
života patria aj súťaže, v súčasnom období aj Logická olympiáda pre tých

najstarších. Náročné úlohy sú zamerané na pozornosť, postupnosť, logické
myslenie. Teraz nás čakajú jarné prázdniny, aby sme si oddýchli a mohli sa
opäť všetci vrátiť k detským hrám, ale i povinnostiam.

 kolektív MŠ,  Oravská Lesná

Výročie umeleckej školy

Súkromná základná umelecká škola Zuzany Fernezovej so sídlom v Ná-
mestove v roku 2016 oslavovala 10.výročie vzniku školy.

Na slávnostnom koncerte 23. novembra 2016 v Dome kultúry Námestovo
účinkovali žiaci a pedagógovia nielen z Námestova ale aj z Oravskej Lesnej,

Zákamenného, Sihelného, Rabče a Zubrohlavy. Mažoretky zo Zákamenného,
tanečný odbor z Námestova, Ema Miterková a Michaela Srogoňová
z Oravskej Lesnej, akordeónový orchesterARWA, školská kapela, sláčikový
orchester, spevácky zbor, heligonkári zo Sihelného a Rabče. Bohatý program

hudobného a tanečného odboru oživila aj výstava prác žiakov výtvarného
odboru.

Úžasné výkony účinkujúcich svojím potleskom odmenila sála Domu
kultúry Námestovo zaplnená do posledného miesta. Ďakujeme !

Škola má v tomto školskom roku 674 žiakov a svojimi pobočkami pokrý-
va celý námestovský okres. Pre všetkých rodičov viac FOTO na
www.fernezova.sk, FB na stránke Súkromná základná umelecká škola Ferne-
zova.

Zuzana Fernezová
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Správičky zo základnej školičky

Ani sme sa nenazdali, jeseň odovzdala svoju vládu zime, vianočné sviatky
a s nimi zimné prázdniny preleteli veľkou rýchlosťou a už sa nám končia aj
Fašiangy. A čo sa udialo v tomto období v našej škole? Nech sa páči, čítajte:

V novembri (23. 11.) naši piataci absolvovali testovanie T5. Dosiahli
veľmi dobré výsledky aj v porovnaní s národným priemerom. Tu sú výsledky:

Základné údaje MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy v % 73,8 71,6

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 62,3 63,1
Rozdiel priemernej úspešnosti školy
oproti národnému priemeru + 11,5 + 8,5

December sa u nás nesie v znamení príprav na vianočné obdobie. Na
začiatku adventu si počas tvorivých dielní každá trieda zhotovila adventný
veniec. Všetky vence nám pán farár posvätil a my sme si ich odniesli do tried.

Každý z nás vie, že začiatkom decembra navštevuje deti svätý Mikuláš.
Tých dobrých odmeňuje a tých zlých... (však viete, čo). Do našej školy zavítal
Mikuláš spolu so svojou „anjelsko – čertovskou kompániou“ šiesteho decem-
bra. Prvostupniari na nich čakali v školskej jedálni a predviedli sa, akí sú
šikovní. Celou školou sa niesli piesne, básne, tance i krátke divadielka
pripravené pre Mikuláša. Druhostupniari svoj program predviedli Mikulášovi
v kultúrnom dome. Tiež obsahoval piesne, tance a zábavnú vedomostnú súťaž
známu aj z televíznej obrazovky.

Jedenásteho decembra k nám opäť zavítala vzácna návšteva. Konalo sa
naše už viac ako 15-ročné tradičné Vianočné posedenie so starkými. Deti
ukázali svoje talenty v kultúrnom programe zostavenom z vianočných piesní,
básní, tancov, hraných minipríbehov i krátkeho divadelného predstavenia.
Deti sa postarali o pôžitok pre uši, oči a srdiečka a naše šikovné tety kuchárky
sa zas postarali o naše brušká. Ich buchty sú neodolateľné...

Posledný vyučovací deň pred odchodom na vianočné prázdniny sme si
spestrili vianočnými besiedkami v triedach.

Január u žiakov nie je veľmi obľúbený. Je to čas, kedy sa sumarizuje práca
za 1. polrok, uzatvárajú sa známky a žiaci dostávajú svoju polročnú „výplatnú
pásku“ v podobe výpisu z polročného vysvedčenia. Takže, ak chceli, aby tá
„výplatná páska“ bola čo najlepšia, museli si svoj pracovný výkon udržať,
alebo ešte zlepšiť.

Máme za sebou polročné hodnotenie a aj mesiac február je už na svojom
konci. Keďže tohtoročná zima bola na sneh a mráz poriadne štedrá, užili sme
si na snehu veľa zábavy. Siedmaci strávili na lyžiarskom výcviku sedem dní.
My ostatní sme sa boli korčuľovať, sánkovať a šmýkať, stavali sme si rôzne
snehové sochy.

Vo februári (22. 2.) vyvrcholilo na našej škole fašiangové obdobie riadnou
karnevalovou zábavou. Na karneval sa dostavila skoro stovka krásnych kar-
nevalových masiek. Prišli si zatancovať i zaspievať rôzne rozprávkové, filmo-
vé, historické, zemské i mimozemské postavičky. Porotcom sa veru ťažko
rozhodovalo, ktorá maska sa im najviac páči. Fotografie z karnevalu a aj zo
všetkých ostatných akcií si môžete pozrieť na našej školskej internetovej
stránke: www.zsoravskalesna.sk.

Zima sa pomaly končí a s ňou aj naše zimné aktivity. O tých jarných
napíšem nabudúce.

Zuzana Brňáková

Úloha pre deti: vymaľuj si karnevalový obrázok.
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Oslovili sme našich rodákov, ktorí
sa rozhodli svoj život zasvätiť Bohu.
Poprosili sme ich o odpovede na
4 otázky.
1.) Kedy a ako Vám prišlo do cesty

kňazské povolanie?
2.) Chýba Vám niekedy Lesná, aké

spomienky z Lesnej Vám najčas-
tejšie prídu na um?

3.) Ako by sa podľa Vás dal dnes zlep-
šiť svet? Jednoduchý recept .

4.) Čo by ste chceli odkázať Lesňa-
nom – našim čitateľom?

Anton Oparty – vysvätený za kňa-
za v r. 1976, v súčasnosti pomáha
v obci v kňazskej službe, pôsobí tiež
na Cirkevnom súde ako sudca.

1.) S mojím povolaním to bolo dosť
zaujímavé. Keď som rástol, chcel
som robiť všeličo, ale vždy som
mal túžbu skončiť vysokú školu.
Tak vo mne rezonovali rôzne po-
volania a možno niekde v kútiku
bolo aj kňazstvo, aj keď nie v po-
predí. Postupne moja túžba pre-
rastala v povolanie – také, kde by
som pomáhal ľuďom. A tak sa do
popredia vtlačilo povolanie leká-
ra. Na strednej škole sa to zase
popreplietalo a moja prihláška išla
na Prírodne vedy U K kombiná-
cia matematika-zemepis, kde som
bol prijatý bez pohovorov. Neja-
ko pred maturitou som čítal v Ka-
tolíckych novinách oznam o mož-
nosti študovať teológiu a ísť do
kňazského seminára, tak som si
podal prihlášku aj tam. Po poho-
voroch ma prijali. Prežil som si
vnútorný zápas a nakoniec som sa
rozhodol pre kňazstvo. V tom som
vytrval, aj keď to ľahké nebolo.
Neoľutoval som tento krok nikdy.

2.) Ako sa cítite späť doma v Lesnej?
Už ste tu zase ako doma? :-)
Tak som sa po štyridsiatich ro-
koch pastoračnej služby vrátil tu
do Oravskej Lesnej. Tu aj pomá-
ham, ani nie tak v správe farnosti,
ale skôr v kňazskej službe ako
bývalý dekan – dnes na dôchod-
ku. Tu sa cítim doma, vyrástol
som tu, dožili tu a sú tu pochovaní
moji rodičia, žijú tu moji traja sú-
rodenci s rodinami, som tu doma.
Popri svojej práci hľadám spôsob,
ako byť užitočný.

3.) Ak chceme aspoň trochu zlepšiť
svet, je potrebne spríjemňovať ži-
vot okolo, teda robiť chvíle prí-

Naši rodáci v Bohoslužbe
jemné sebe i druhým. Teda neča-
kať, ale niečo urobiť. Samozrej-
me, že mám na mysli morálne
nezávadné prostriedky.

4.)Čitateľom by som odkázal, aby
sme sa všetci snažili robiť príjem-
ným prítomný okamžik. Minulosť
je už preč, netreba nad ňou plakať,
chyby možno vždy napraviť. Ne-
trápme sa ani budúcnosťou, tá nám
ešte nepatrí. Prítomnosť je naša!
Teda tá nech je vždy príjemná,
milá a statočne prežitá. V statoč-
nom prežití prítomnosti je niekde
ukrytá nádej pre lepšiu budúcnosť.
Prajem všetkým požehnané dni
pôstneho obdobia.

Vladimír Olbert – rehoľným me-
nom František Xaverský, vysvätený
za kňaza v r. 2000, pôsobí ako pro-
vinciál v Reholi bratov Františkánov

1.) O mojom kňazskom a rehoľnom
povolaní som serioznejšie začal
uvažovať počas strednej školy,
keďže som si uvedomoval, že sa
budem musieť rozhodnúť, „čo po
gymnáziu“: teda či nejaká vysoká
škola, či práca, či niečo iné...
A niekoľko „náhodičiek“ ma po-
stupne priviedlo k stretnutiu, naj-
prv s rehoľnými sestrami, potom
s františkánmi a potom... som tu,
u františkánov už zopár rôčkov :)

2.) Áno, občas mi Lesná chýba, urči-
te spomínam na ľudí, ktorých tu
poznám, spomínam na aktivity,
ktoré sme sa v tesnom porevoluč-
nom období v 90.tých rokoch sna-
žili robiť, spomínam na prírodu,
zimu a sneh, ktorý nevidím často,
keďže už som viac na „dolnia-
koch“ ako na Orave.

3.) Trochu viac používať zdravý
rozum, trochu viac byť vďačný
a optimistickejší, trochu viac zod-
povedný a asi by tiež pomohlo
trochu viac reflexie a počúvania
Boha (kto chce, môže si to zame-
niť s modlitbou).

4.) Patrím k tým, ktorí sa do rodnej
obce a farnosti vracajú len občas
(hoci stále rád), no dlhodobo sa
pohybujem v iných zemepisných
šírkach. To je jeden z aspektov
nášho rehoľného spôsobu života.
Naša dedina, pre mnohých známa
z predpovedí počasia, je výnimoč-
nou v rekordných mrazoch,

v množstve snehu, či peknej ar-
chitektúre kostola. Kiežby všetci,
čo v nej stále žijú alebo len pri-
chádzajú na krátky čas, mali skú-
senosť aj stretnutia s výnimočný-
mi ľuďmi s otvoreným srdcom,
pravou ľudskosťou a vierou, jed-
noducho byť dobrým Oravákom,
Oraváčkou (píšem, hoci je to vraj
nespisovné :) ).

Dušan Kolenčík – vysvätený za
kňaza v r. 2003, tohto času pôsobí
ako kancelár arcibiskupskej kúrie
v Trnave a hovorca Trnavskej arcidi-
ecézy

1.) Prvýkrát som Božie volanie pocí-
til ako šesťročné dieťa. Bývali sme
už na dolniakoch, v dedinke Po-
važany. Vtedy sa naša rodina sta-
la účastníkom tragickej autone-
hody blízko hlavného mesta vte-
dajšej Československej socialis-
tickej republiky, teda Prahy, kde
sme cestovali najstaršiemu brato-
vi na vojenskú prísahu. Krátko na
to si Pán povolal do Večnosti môj-
ho mladého otca Jozefa. Za ma-
mou, ktorá bola touto autoneho-
dou tiež výrazne poznačená, a sta-
rými rodičmi prichádzal každý
prvý piatok v mesiaci miestny
správca farnosti, aby im vyslúžil
sväté sviatosti. Jeho kňazský ľud-
ský prístup ma oslovoval a dá sa
povedať, že Boh cez pána farára
Letka aj ovplyvnil môj budúci ži-
vot. Bol to prvý moment, kedy sa
Boh dotkol môjho srdca. Bolo to
ešte také detské, ale počas ďalšie-
ho vývoja môjho života som tú
nitku už nikdy z rúk nepustil.

2.) Je zaujímavé, že moje srdce „bije
pre Oravskú Lesnú“ napriek tomu,
že som sa ako posledný zo šty-
roch súrodencov narodil už na dol-
niakoch. Zo všetkých mojich sú-
rodencov som v detstve a tíne-
džerskom veku najčastejšie pri-
chádzal späť do Oravskej Lesnej.
A ako život pokračoval ďalej, ten-
to vzťah sa vždy viac a viac upev-
ňoval. Najčastejšie si spomínam
na letné prázdniny prežívané
u starých rodičov, sušenie a zvá-
žanie sena, veľa krásnych večerov
prežitých so zdravým, dušu nepo-
škvrňujúcim humorom. Tiež ma
veľmi oslovovala mariánska úcta
mojich starých rodičov, ktorú pre-

tavovali napr. aj do starostlivosti
o Kaplnku Lurdskej Panny Márie
v časti Brišovka. Takto by som
mohol pokračovať ďalej...

3.) Pri odpovedi na túto otázku mi
vhod prichádza Božie slovo, kto-
ré sme počuli v našich kostoloch
na 8. cezročnú nedeľu, poslednú
pred začiatkom pôstu. Ježiš nás
v tomto úryvku evanjelia nabáda,
aby sme hľadali najprv Božie krá-
ľovstvo a jeho spravodlivosť
a všetko ostatné, tiež potrebné pre
život, dostaneme navyše. Svet je
dnes ponorený do tmy egoizmu,
ľudia sa stávajú jeden druhému
vlkom práve preto, že hľadajú prí-
ležitosti iba ako „mať“ všetky vy-
moženosti, ktoré ponúka konzum-
ný spôsob života zameraný na ma-
teriálne hodnoty, avšak zabúdajú
na to, že na prvom mieste je „byť“
dobrým kresťanom, dobrým člo-
vekom, ktorý berie ohľad aj na
druhého. Ak sa všetci o trochu
viac posnažíme žiť lásku a spra-
vodlivosť Božieho kráľovstva, som
presvedčený, že na každom z nás
opäť viac spočinie Božie požeh-
nanie a spoločne zlepšíme tento
svet.

4.) Skôr ako odkázať, by som chcel
zaželať, aby nezabúdali na svoje
kresťanské korene, na svoju vý-
chovu, na svoju kultúru, na svoj
dialekt. Lebo vernosťou týmto
koreňom sa Lesňan vo svete ne-
stratí, vždy bude mať za sebou
Boha, ktorý napriek skúškam ne-
opustí; vždy bude mať za sebou
brata, či sestru, o ktorého sa bude
môcť vždy oprieť.

Jozef Holubčík – vysvätený za kňa-
za v r. 2007, pôsobí ako vicerektor
kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka na Spišskej kapitule

1.) Pri tejto otázke mi vždy prídu na
myseľ slova môjho primičného ka-
zateľa. „Niečo ma do kňazstva vo-
lalo, niečo ma tam ťahalo.“ A od-
poveďou na toto volanie bolo roz-
hodnutie pre kňazskú službu. A
kedy to bolo? Asi cely môj život.

2.) Nedá sa celkom povedať, že chý-
ba, lebo som tu pomerne často.
Moja práca mi umožňuje nezried-
ka si sem prísť oddýchnuť a načer-
pať nových síl. A som rád, že tu
môžem byť tak často. Keď si spo-
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mínam na Lesnú, tak je to vždy
spojene s ľuďmi, ktorých poznám
a sú mi blízki.

3.) Ak by našu ľudskú nespokojnosť
nahradila vďačnosť Pánu Bohu za
všetko, čo nám denne dáva, bol
by svet lepší, pokojnejší i spokoj-
nejší.

4.) Aby nezabúdali na nás kňazov,
modlili sa za nás, ale i za nové
kňazské povolania.
A že úprimná viera v Boha je to
jedine, čo nás dokáže podržať
i v tých najťažších chvíľach života.

Dominik Holubčík – vysvätený za
kňaza v r. 2008, toho času pôsobí
ako kaplán v Ružomberku

1.) Prvé myšlienky boli, keď som za-
čínal strednú školu(1997). Veľmi
ma vtedy oslovil životopis sv. Jána
Bosca a tiež kniha Filotea od
sv. Františka Saleského. A ako
som končil Gymnázium v Námes-
tove, tak moje rozhodnutie pre po-
volanie naberalo konkrétnejšiu po-
dobu.

2.) Na rodný kraj sa nedá zabudnúť.
Chýba mi krásna príroda a ticho
na ktoré si pamätám z detstva.
Ešte viac mi chýbajú ľudia, s kto-
rými som vyrastal a žil. Pri mojej
službe som stretol veľa dobrých
ľudí, ale keď stretnem niekoho
z Lesnej, tak prežijem kúsok do-
mova. A tiež keď prídem do Les-
nej, tak viem, že som doma. Za to
som vám veľmi vďačný.

3.) Každý musíme začať od seba:o)
Najdôležitejšie pre začiatok je
každodenná modlitba. Osobná aj
v rodinách.

4.) Iste ste si všimli, že ma v Lesnej
často nevidíte. Žiaľ povinnosti mi
to nedovoľujú. Ale chcem vás
ubezpečiť, že každý deň myslím
pri desiatku ruženca na vás. Som
vám vďačný za veľa dobrého. Som
hrdý na to, že som mohol v Les-
nej vyrastať. A tiež prosím o mod-
litbu.

Ján Holubčík – vysvätený za kňa-
za v r. 2008, v súčasnostipôsobí ako
saleziánsky kňaz v Bratislave, venu-
je sa hlavne pastorácii mládeže.
1. Keďže som od malička miništro-

val, tak mi to chodilo po rozume
už ako malému chlapcovi. Neskôr
som sa však tejto myšlienky zľa-
kol. Potom som objavil svet diev-
čat, možnosti, ktoré svet ponúka
a tak sa to všetko skomplikovalo.
Rozhodol som sa ísť na „výšku“.
Počas štúdia na Ekonomickej uni-

verzite v Bratislave som stále cítil
toto volanie, no mal som stále
strach urobiť také dôležité rozhod-
nutie a bránil som sa tomu. Nako-
niec Pán Boh zvíťazil a zlomil
ma. Rozhodol som sa odovzdať
svoj život Ježišovi a nič lepšie
a krajšie som nemohol urobiť.

2. Lesná mi veľmi chýba. Keby bolo
na mne, tak by som určite ostal žiť
v Lesnej, aj keď som už prežil
viac rokov mimo Lesnej, a to na
viacerých miestach aj mimo Slo-
venska. V mysli sa mi najčastej-
šie vynára krásna zima, odpust,
krásna príroda a veľa tvári dob-
rých ľudí, s ktorými som mohol
prežiť vzácne chvíle.

3. Jednoduchý recept nepoznám, na-
priek tomu, že práve toto je môj
veľký sen a každý deň sa o to
snažím. Ja som uveril, že Ježiš je
cesta, pravda a život. A verím, že
On je tá najlepšia a najkrajšia ces-
ta pre svet a pre každého človeka.
Pochopil som, že môžem ľuďom
pomôcť v sociálnej oblasti, vo
vzdelaní, finančne, psychicky. To
všetko je dôležité. No najviac, čo
im môžem ponúknuť je osoba Je-
žiša Krista. Nič iné nenaplní srd-
ce človeka zmyslom a šťastím, iba
živý a osobný vzťah s Ním.

4. Všetkým čitateľom želám veľa ra-
dosti zo života, ktorým kráčajú.
Želám im, aby spoznali, že rodi-
na, vzťahy a Kristus sú cestou
k pravde, zmyslu a radosti.

Milan Mordačik – vysvätený za di-
akona v r. 2001, pôsobí v Litoměřic-
kej diecéze v dekanáte Dubá, kde je
spravcom 4 farností.

1.) Kedy a ako Vám prišlo do cesty
povolanie diakona? Ako pôsobí
taký diakon?
Myšlienkou služby ľuďom a Bohu

som sa začal zaoberať niekedy
v osemnástom roku. Pred a po
dvojročnej vojenskej službe som
pracoval v niekoľkých zdravotníc-
kych zariadeniach, kde zomierali
často veľmi opustení ľudia. To bol
pre mňa hlavný impulz byť týmto
ľuďom nablízku a sprostredková-
vať pokojnejší odchod a sviatosti
v posledných okamžikoch života.
Po maturite na zdravotnej škole
sa hneď po revolúcii otvorila mož-
nosť štúdia teológie a trvalého di-
akonátu. Diakonia je služba a to
je niečo, čím sa cítim naplnený.
Takže pôsobnosť diakona je v pr-
vom rade byť tu nablízku pre dru-
hých. A potom je to oltárna služ-
ba, hlásať evanjelium, prinášať sta-
rým a chorým eucharistiu, pripra-
vovať na sviatosti, krstiť, sobášiť,
pochovávať zomrelých a mnoho
ďalších svätiacich úkonov. V bý-
valých Sudetách, kde pôsobím, je
úplne bežná vec, že diakon v ne-
deľu slúži Bohoslužbu slova v nie-
koľkých farnostiach, a kňaz príde
odslúžiť sv. omšu raz za mesiac.
V mojom prípade ma farár v du-
chovnej správe 17 farnosti, takže
nie je v jeho silách, aby sa všade
dostal každú nedeľu, veriaci si mu-
sia vystačiť so mnou.V litoměřic-
kej diecéze nás takto pôsobí oko-
lo 20 trvalých diakonov. Okrem
toho mám ešte zverenú materiál-
nu stránku štyroch farností a po
technickej stránke ešte okolo
50 cirkevných budov (kostoly, fary
atď., väčšina v katastrofálnom sta-
ve).

2.) Áno, a dosť často. I keď dve treti-
ny svojho života som už prežil
v severných Čechách, mám tu ro-
dinu, ale myšlienkami a srdcom
som veľmi často v Lesnej, hore,
pri starom kostole, kde som prežil
svoj mladý život. Veľmi často
myslím na svojich rodičov, sna-
žím sa nezabúdať na nich v mod-
litbách. Život hore v tých pod-
mienkach nebol vôbec ľahký, na
druhú stranu ma vnútorne veľmi
obohatil a som za túto skúsenosť
vďačný. Rád Lesnú niekoľkokrát
ročne navštevujem.

3.)Človek si nikdy nesmie pripustiť,
že ako jedinec svet nezmení.
V prvom rade, „pokiaľ chceš lepší
svet, zlepši sám seba“. Keď za-
čneš pracovať sám na sebe a bu-
deš mať zo seba dobrý pocit, tak
ďalej pôjde všetko samo. A potom
keď mám možnosť pomôcť, po-
môžem. Keď je niekto zamračený
alebo je smutný, snažím sa mu
zlepšiť náladu. Keď sa mi podarí
čo len v jednom človekovi vzbu-
diť túžbu po pomáhaní ostatným
a on to odovzdá ďalej, je to veľký
úspech. Keď sa to nepodarí, mám
aspoň dobrý pocit pri srdci, že pre
zmenu niečo robím.

4.) Nech ostanú Lesňanmi, nech si
v sebe udržia dar viery v Boha
a svoju krásnu goralčinu. Bol by
som smutný, keby ma za niekoľ-
ko rokov niektorý mladý Lesňan
pozdravil nie „po našemu“, ale po
anglicky.

Lukáš Briš, študent 2. ročníka
kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka na Spišskej kapitule

1.) Síce ešte nie som kňazom, ale veľ-
mi by som ním chcel byť. Už ako
malý chlapec som túžil stať sa kňa-
zom, ale chýbala mi odvaha.
V puberte som sa ale pobral iným
smerom, stratil som túto túžbu
a čo je najhoršie aj zmysel života.
Iste niektorí viete, ako som žil.
Stálo to za nič. Najviac mi ale
pomohla rodina a hlavne moja
mama, za čo som jej veľmi vďač-
ný. Neskôr som si priznal svoju
chybu, začal som ľutovať všetko
to zlé, čo som urobil a Ježiš mi
pomohol dostať sa z toho bahna.
Potom som niekoľko rokov hľa-
dal, kde asi by som sa hodil a kde
by som bol prospešný. Boh mi
ukázal práve seminár a vzbudil
vo mne túžbu z detstva. Teraz som
v seminári a som naozaj šťastný.

2.) Jasné že mi chýba moja rodná
dedina, komu by nechýbala? Je
veľa spomienok a veľa zážitkov,
ktoré som zažil a som vďačný za
všetkých ľudí, s ktorými som sa
stretol. V skratke spomeniem par-
tiu chalanov „kuffor“, kde bola
niekedy celkom sranda. Futbalo-
vé ihrisko, futbalisti, tréneri
a všetci fanúšikovia, jednoducho,
čo bolo spojené s futbalom, bolo
pre môj život veľmi obohacujúce.
Šport je super. No posledné roky,
čo som bol doma, som sa celkom
dobré cítil v spoločnosti Erkárov
a stretkárov, kde máme spolu toľ-
ko zážitkov, že by celé noviny
nestačili .

3.) V dnešnom svete chýba ľuďom
normálnosť. Treba byť normálnym
človekom a hľadať to, čo je v ži-
vote krásne a dobré. Teraz je mo-
derné všetko spochybniť a neveriť
nikomu a ničomu. No ja som si
istý, že ľuďom sa dá veriť a hlavne
Bohu. A dôležité je neposudzovať
ľudí, aj tých, o ktorých si myslím,
že sú nejakí zlí alebo nie podľa
mojich predstáv. Veď nevidíme do
druhého človeka, čo sa v ňom odo-
hráva. Stačí sa vžiť do ich kože.

4.) Prosím buďte vďační za všetko,
pomáhajte si navzájom, majte ra-
dosť zo života a hlavne buďte ľuď-
mi. A chcem vám aj ja poďakovať
za všetko, čo ste pre mňa urobili
a hlavne za to, že ste. 

Redakcia LN
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Predtým, ako si priblížime miesta, na ktoré by
sme chceli v tomto roku spoločne z našej farnosti
putovať, sa poďme spoločne zamyslieť nad tým,
prečo putovať. Putovať znamená byť na ceste, mať
niekam namierené, mať nejaký cieľ. Púť pripomína
naše pozemské putovanie do neba. Kresťania putu-
jú na sväté miesta posvätené Božím zjavením ale-
bo činnosťou výnimočných kresťanských osobností,
ktoré sú vhodné pre osobnú či spoločnú modlitbu.
Putovanie bolo vždy významnou udalosťou v ži-
vote veriacich a dostávalo v rozličných obdobiach
rozličné kultúrne formy. Podobne ako židia, aj
Ježiš každoročne putoval do jeruzalemského chrá-
mu, aspoň počas Veľkonočných sviatkov. Cestou
sa modlil, podobne ako aj ostatní pútnici. Púť je
príležitosť obnoviť sa v modlitbe a viere. Tento
duchovný rozmer púte je základom, aby putovanie
malo zmysel. Ak chýba túžba zmeniť svoj život,
zanechať hriech a viac sa primknúť k Bohu, aké
ovocie by priniesli telesné utrpenia a námahy na
púti? Púť môže byť znakom pokánia. zmierenia,
poďakovaním sa za Božiu lásku a milosrdenstvo.
Môže byť tiež kajúcnym skutkom za odpustené
hriechy. Púť je spojená s námahou. Cieľ sa zväčša
nedá dosiahnuť hneď, na počkanie, ale napreduje
sa po etapách. Vydať sa na cestu znamená, že sa na
istý čas musím vzdať pohodlia domova, čo nie je
možné dosiahnuť bez námahy. Púť je spojená aj
s budovaním spoločenstva. Pútnik môže putovať aj
sám, ale je to zriedkavé. Znamená to, že sa nielen
musí prispôsobovať ostatným, ale že potrebuje aj
ich pomoc a spoluprácu. Spolu tvoria spoločen-
stvo ľudí zmýšľajúcich podobne a túžiacich po
podobných veciach, spolu tvoria Cirkev. „Celý
kresťanský život je akoby veľkým putovaním do
Otcovho domu“, napísal pápež Ján Pavol II. Teda
kresťan má byť na ceste. Nie je náhoda, že sám
Ježiš povedal: Ja som cesta (Jn 14, 6). Treba dodať,
že tak, ako pri pozemskom putovaní, aj na ceste
k Bohu je potrebné nabrať silu a nový dych, odpo-
činúť si, uistiť sa o správnom smere, aby sme
vykročili s novou chuťou. Tak to robil aj Ježiš
Kristus sám, aj s učeníkmi (Lk 10, 38). To je aj
cieľom a zmyslom každej náboženskej púte.

Pre mladších (alebo starších, ale mladých du-
chom) je pripravená púť z našej farnosti na festival
mladých do Medžugorja v termíne od 29. 7. – 7.
8. 2017. Bude to v poradí už 28. stretnutie približ-
ne 60 000 mladých z celého sveta. Mladifest je
neopísateľne krásnym duchovným stretnutím mla-
dých z celého sveta, sú to veľké duchovné cviče-
nia, kde sa mladí spolu modlia a svojou prítom-
nosťou ukazujú mladú tvár dnešnej cirkvi, ktorá je
živá. Počas šiestich dní prebieha program veľmi
bohatý na prednášky, svedectvá života, kde človek
vidí skutočný zásah Boží, každodenné Adorácie,
modlitby, sväté omše…, atmosféra, ktorú treba len

Poďme spolu putovať

zažiť. Ducha radosti znásobujú kapela a speváci
zložená z dobrovoľníkov z celého sveta. Program
je prekladaný aj do slovenského jazyka.

Okrem posily na duchu budeme mať možnosť
pookriať aj na tele, prvé dva dni pútnici budú tráviť
pri mori na Makarskej riviere. Cena je 210 € (ces-
ta, ubytovanie v penzióne v blízkosti kostola, bo-
hatá polpenzia, poistenie).

Ďalej vám ponúkame prežiť milostivý čas pu-
tovania v čase od 23. 9. – 30. 9. 2017 z Oravskej
Lesnej do San Giovanni Rotonda, Lanciana,
Ríma a a Assisi.

1. deň: SOBOTA – odchod okolo 10.00 hod.
cez Maďarsko a Slovinsko do San Giovanni Ro-
tondo. 2. a 3. deň: NEDEĽA a PONDELOK nav-
štívime San Giovanni Rotondo. Určite je užitočné
priblížiť si životnú púť tohto vzácneho svätca
p. Pia z Pietralčíny (1887 – 1968). To bude cieľom
dvoch dní strávených v jeho meste. Toto mesto je

známe predo-
všetkým klášto-
rom Santa Ma-
ria delle Grazie,
kde pôsobil ten-
to františkánsky
mních od 1916
až do svojej
smrti.

4. deň:
UTOROK –
navštívime me-

nej známe miesto eucharistického zázraku – Lan-
ciano. Na tomto mieste si môžeme upevniť vieru
v eucharistického Krista na skutočnom príbehu

mnícha –Baziliána, ktorý siaha až do 8. storočia.
Na jeho pochybnosti ohľadom prítomnosti Krista
v Eucharistii a moci kňaza pri premenení mu Boh
odpovedal prostredníctvom zázraku, keď sa chlieb
a víno premenili na skutočné mäso a krv.

5. a 6. deň: STREDA a ŠTVRTOK – to už
budeme presunutí do večného mesta Rím. Počas
týchto dní sa zúčastníme na audiencii na Námestí
Sv. Petra vo Vatikáne so Svätým otcom, prehliad-
neme si Vatikán, baziliku sv. Petra, sv. Pavla za
hradbami, najväčšiu mariánsku bazilika Santa
Maria Maggiore a ďalšie vzácne miesta na ktorých
sa snúbi ďaleká história kresťanstva s súčasnosťou
Cirkvi.

7. deň: PIATOK – prehliadka mesta sv. Fran-
tiška a sv. Kláry Asissi. Porciunkula – kaplnka,
ktorú navštívime podľa legendy dal sv. František

spolu s ďalšími troma opraviť po tom, ako začul
Ježišov hlas, ktorý mu hovoril: „... vidíš, ako sa
môj dom rozpadá.? daj ho do poriadku...“. Franti-
šek kaplnku opravil a rozhodol sa podľa Ježišovho
vzoru žiť v chudobe. Jeho hlboké prežívanie
s Kristom nám má čo povedať aj v súčasnej dobe.
Relikvie tohto svätca máme uložené v našom kos-
tole.

8. deň: SOBOTA – príchod domov v popolud-
ňajších hodinách.

Celú púť bude sprevádzať vd.o. Stanislav Sčer-
ba. Každý deň bude slávená sv. omša v čase podľa
okolností. CENA: 350, - €. V cene je zahrnuté
5x ubytovanie, 5x raňajky a 5x večera, sprievodca,
doprava, cestovné poistenie. V prípade záujme
o účasť na tejto púti bližšie informácie nájdete
v kostole na informačnej nástenke.

Božka Podstavková
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Rozhovor so spevákom Mariánom Bangom a jeho manželkou Alexandrou

Tretiu januárovú sobotu do našej obce zavítal
pre niekoho už známy spevák Marián Bango, kto-
rý svojím spevom kultúrne obohatil 2. ročník Ple-
su pre všetkých. Narodil sa ako nevidiace dieťa, za
to dostal od Boha iný dar – talent spievať. S týmto
jeho talentom sa delí už viac ako 25 rokov. Spolu
s manželkou Sašou a kolegom Marekom začínal
spievať v uliciach Viedne, postupne sa začal obja-
vovať na benefičných koncertoch a rôznych iných
kultúrnych vystúpeniach. Celému Česko-Sloven-
sku sa predstavil v show Česko-Slovensko má
talent a v Modrom z neba si zaspieval s naším
tenoristom Petrom Dvorským. Môžete si ho pamä-
tať aj z TV Šláger. Jeho spev si ľudia vypočuli tiež
v Bratislavskej opere, v Londýne, Moskve, Talian-
sku, Grécku, Švédsku, Kanade či USA. Do Lesnej
prišiel zaspievať všetkým pre radosť. Po úvodnej
opernej piesni sa Maroš posadil pred pódiom
a spýtal sa : „Vidíte ma všetci?...to je dobre, aj ja
vás všetkých vidím – SRDCOM.“ Hoci spolu so
svojou manželkou Sašou sú nevidiaci, na svet sa
pozerajú inak – srdcom, čo sa nám vidiacim pre
otvorené a stále niečím rušené oči často nedarí. Na
plese okolo seba rozdávali dobrú energiu, tak sme
ich neváhali osloviť aj pre krátky rozhovor veno-
vaný čitateľom Lesnianskych novín.

Maroš Bango

Kedy ste prišiel na to, že máte takýto dar
spievať?

Od mala ma v rodine obklopovali samí muzi-
kanti, počúval som husle, saxofón, gitaru a akor-
deón....no a spieval som si s nimi 

Hráte sám na nejaký hudobný nástroj?
Ja som taký hráč „z každého rožka troška“ 

...viem si zahrať na klavíri, klávesoch, gitare, akor-
deóne a flaute. Som v podstate taký imitátor hry,
ale povedali o mne, že mám vraj dobré harmonizá-
cie.

Kedy ste sa začal aktívne venovať spevu?
No... spieval som si doma, v práci len tak pre

seba. V školskom veku som už vedel, že chcem byť
muzikantom, na konzervatórium ma však neprija-
li. Myslím si však, že taký zlom prišiel v roku 1992,
keď ma môj veľmi dobrý priateľ z Čiech nahovoril,
aby som išiel do Viedne. „Ty na to máš, tam“ ve
Vídni na ulici jsou peníze, jen pro ně musíš jet“ tak
mi to vtedy povedal, a tým sa vlastne začala moja
cesta. Začínal som skôr ľudovými a populárnymi
piesňami, no a od roku 2009 som vďaka mojej žene
začal spievať aj klasiku.

Spomeniete si aj na ten prvýkrát vo Viedni?
Samozrejme, to si pamätám ako dnes. Sám som

autobusom prišiel na stanicu vo Viedni a na papie-
riku som mal napísanú jednu frázu v nemčine:

„Ako sa dostanem na Kärtnerstrasse“ Hru na
gitare mi hneď prerušil policajt, že hrať sa môže až
od 17-tej, čomu som s mojou lámanou nemčinou
vtedy ťažšie rozumel . Začiatky boli ťažšie, ale
postupne sme si zvykli. Raz za čas si do Viedne
„odbehnem“ ešte aj dnes – keď si potrebujem
odskúšať nové piesne .

No a ako ste prešiel na tie pódiá? Najskôr
slovenské a potom svetové ?

Spolu s manželkou a našim kolegom Marekom
sme založili občianske združenie Ambrelo na po-
moc hendikepovaným – nevidiacim ľuďom,
prostredníctvom ktorého sme mimo inej činnosti
začali organizovať aj rôzne benefičné koncerty po
Slovensku. Postupne som spoznával ľudí a oni
mňa navzájom a tak nejako prišli spontánne po-
zvania na rôzne podujatia a do rôznych krajín.

Spievate rôzny žáner hudby  – klasiku, ľu-
dové piesne, evergreeny ale aj chrámové - sak-
rálne piesne. Aké podujatia a aká hudba u Vás
prevláda súčasne?

To je naozaj rôzne. Podľa toho, s čím ma kto
osloví. Mojimi obľúbenými spevákmi sú Karol Du-
choň a Karel Gott, ale spievam rád aj vážnu hud-
bu, ľudové ale aj popové piesne. Podujatia sú tiež
rôznorodé, od malých koncertov, benefičných kon-

certov cez plesy, MDŽ, Deň matiek,
vystúpenia z príležitosti Mesiaca úcty
k starším či na jarmokoch, odpus-
toch, ale aj rôzne firemné podujatia.
Samozrejme veľmi rád spievam aj
chrámové piesne. S manželkou ro-
bievame adventné, vianočné aj veľ-
konočné koncerty v kostoloch spolu
s hovoreným slovom o tom, čo tieto
sviatky znamenajú, ako ich vnímajú
ľudia, ako my nevidiaci. Ani nechce-
me  ale pri týchto koncertoch sa
nám často podarí rozplakať celý kos-
tol .

Kde všade ste už vystupovali?
A čo vlastne považujete za úspech?

Väčšinou sú to vystúpenia po Slo-
vensku. Za hranice idem často spievať pre Slová-
kov žijúcich v danom štáte. Môžem spomenúť Gréc-
ko, Rusko, Poľsko, Maďarsko, Belgicko, Anglicko
alebo Kanadu a USA, kde ideme tento rok už na
tretie kanadsko-americké turné. Máme tam naplá-
novaných 7 koncertov a rôzne stretnutia s ľuďmi.
Obzvlášť vrelý vzťah mám k Taliansku, kde veľkou
emóciou pre mňa bolo aj osobné stretnutie s pápe-
žom Františkom či AndreomBocellim. S touto kra-
jinou je spojená aj moja túžba zaspievať si v mi-
lánskej La Scale. Úspechom je pre mňa čo len
najmenšia radosť každého človeka, ktorú v ňom
dokáže vyvolať môj spev. Samozrejme, že sa touto
hudbou aj živím, ale doposiaľ najväčším ocenením
pre mňa bolo, keď mi po jednom vianočnom kon-
certe jedna pani prišla povedať: „Pán Bango, ja
som pri Vašom koncerte bola hodinu a pol tak
unesená, že sa mi zdalo, že som. v nebi.“

Prezradíte nám aj vaše záľuby okrem spevu
?
Mám veľmi rád staré autá, zbožňujem zvuk

Lady alebo Trabanta . Mám aj nejakú zbierku
áut na ovládanie a mojou srdcovou záležitosťou sú
aj hocijaké repráky a repráčiky .

Ako ste sa cítili v našej Oravskej Lesnej?
Na Lesnú máme len dobré spomienky, cítili

sme sa tu veľmi dobre, ľudia nás milo privítali
a veľmi pekne sa s nami aj rozlúčili.

Saša Bangová
Spieva spolu s manželom, rada komunikuje

s ľuďmi a toto využíva na organizovanie podujatí,
ktorých sa spoločne zúčastňujú. Zrak stratila pri
autonehode vo veku 18 rokov. S Marošom sa spo-
znala v práci, vtedy ho nechcela ani „vidieť“ ,
dnes by ho nemenila za nič na svete.

Ako dlho máte po boku Vášho manžela?
S manželom sme spolu už 24 rokov, pred tým

sme boli dlhoroční kamaráti.
Čo si na ňom najviac vážite?
Maroš je veľmi spoľahlivý, dobrosrdečný, je

tiež veľmi temperamentný – to je celý on. Ale
najviac si vážim to, že pri mne stojí vždy, keď to
najviac potrebujem, či sú to radostné, ale aj smut-
nejšie životné situácie – po fyzickej aj po psychic-
kej stránke.

Vaše koníčky?
Veľmi rada komunikujem s ľuďmi a napĺňa ma

to, čo robím. Teda celé organizovanie vystúpení,
koncertov a iných podujatí, hľadanie nových mož-
ností presadiť sa. Rada píšem scenáre, texty, bás-
ničky. Tiež sú pre mňa neodmysliteľné knihy –
v našom prípade využívam knižnicu s audiokniha-
mi. Rada cestujem, stretávam nových ľudí. Hoci
nevidím, rada sa pekne oblečiem, rada som v spo-
ločnosti. Srdcovou záležitosťou sú pre mňa aj naše
4 mačičky, ktoré nás ešte spájajú s našou dcérkou
Mariankou, ktorá nás pre ťažkú chorobu pred
6 rokmi opustila.

S akými prekážkami sa ako nevidiaci v živo-
te stretávate? Sami tiež pomáhate nevidiacim.

Ľudia mávajú často predsudky voči ľuďom
s hendikepom, čo niekedy vytvára zbytočné barié-
ry. My sa snažíme žiť plnohodnotný život, normál-
ne sa začleniť do spoločnosti. Musím spomenúť aj
to, že nám pri tom pomáhajú asistentky, bez kto-
rých by to asi ani nešlo. Asistentka Janka, tá je ako
náš člen rodiny, je u nás už 22 rokov, pomáha nám
so všetkým, čo sa týka domácnosti. Editka nás
sprevádza na cestách, robí pre nás celú korešpon-
denčnú činnosť, vrátane celej internetovej komu-
nikácie. Sme im za ich plnú obetavosť nesmierne
vďační.

Aj prostredníctvom občianskeho združenia
Ambrelo, ktoré sme založili, sa snažíme priblížiť
k ľuďom. Okrem benefičných koncertov a koncer-
tov pre nádej, kde pomáhame presadiť sa novým
hendikepovaným talentom, organizujeme tiež na
školách osvetové a výchovno-vzdelávacie progra-
my pre žiakov ZŠ a SŠ pod názvom „Pozerajte
našimi očami“ Z 2 % dane a rôznych príspevkov
prostredníctvom OZ Ambrelo, sa snažíme skvalit-
ňovať život a organizovať voľnočasové aktivity pre
nevidiacich a ich rodiny.

Čo Vás v živote najviac napĺňa? Čo je podľa
Vás v živote najdôležitejšie?

My svoju prácu a využívanie Marošovho spe-
váckeho talentu – daru od Boha považujeme za
poslanie. Nám to príde, že ho máme ďalej šíriť
medzi ľuďmi a robiť tak ľuďom hoci aj najmenšiu
radosť. Najdôležitejšie je aby sa ľudia navzájom
mali radi, pomáhali si a boli vďační za všetko.

Odkaz čitateľom LN alebo teda Oravákom
 ?
Sme radi, že sme mohli navštíviť aj váš región,

určite neodmietneme aj ďalšie pozvania na Oravu,
pretože sme sa u vás cítili naozaj dobre. Milé
privítanie si budeme dlho pamätať. Prajeme vám
len to najlepšie! Možno sa ešte uvidíme .

Redakcia LN
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  Prišli medzi nás...

Október 2016: Monika Opělová
Tereza Murínová
Lenka Chromeková
Hana Kovalčíková
Noemi Srogoňová

November 2016: Zuzana Podstavková
Rebeka Úradníková
Michal Roman
Miroslav Kolenčík

December 2016: Michaela Tisoňová
Jordán Srogoň
Eliška Kvasničáková
Kornélia Tereštíková

Január 2017: Samuel Tereštík
Peter Tichoň
Jakub Vengrin
Šimon Vengrin
Tomáš Briš
Marko Kuhajda
Nikola Kuhajdová

Február 2017: Gabriel
Mazúr

Od nás odišli...

November 2016: Jaroslav Kojda 57 r.
December 2016: Emília Murínová 97 r.

Nikola Brňáková 25 r.
Január 2017: Františka Brišová 87 r.

Milan Noga 63 r.
Február 2017: Ján Bjalorit 57 r.

Emil Murín 83 r.
Mária Opartyová 93 r.

Jubileum oslávili...
Október 2016
75 rokov – Jozefína Brisudová

Margita Barútová
70 rokov – Vendelín Murín

November 2016
80 rokov – Martin Brachňák
75 rokov – Jozef Škamor

Anna Chudobová

December 2016
85 rokov – Mária Srogončíková

Rozália Holubčíková
Margita Srogoňová

80 rokov – Anna Vengrinová
Kamila Podstavková

75 rokov – Jozef Holubčík

Január 2017
85 rokov – Helena Olbertová
75 rokov – Jaroslav Vrábeľ

Angela Pojezdalová
70 rokov – Ján Sumega

Margita Kojdová
Jozef Fajčák

Február 2017
85 rokov – Margita Murínová

Angela Rabčanová
75 rokov – Justína Florková
70 rokov – Emília Kvaková

Margita Hanuliaková

 Z obecnej matriky
Naša matrika zaevidovala k 1.1.2017 3389 obyvateľov, ktorí sú natrvalo prihlásení v našej obci.

Z toho 1719 žien a 1670 mužov. Ale ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí spoluobčania, z ktorých sa
tešia hlavne rodičia, starí rodičia, rodina, či veľa z nás. Tiež však sú aj smutnejšie dni v našom živote,
keď nás tu na pozemskej púti opúšťajú naši blízki, či známi.

Najstarší občania Oravskej Lesnej:
Antónia Opartyová 96 r.
Anton Dendis 94 r.
Helena Brňáková 93 r.

V roku 2016 sa narodilo 53 detí
Dievčatá 28
Chlapci 25

V roku 2016 zomrelo 17 občanov
Ženy 10
Muži   7

V roku 2016 bolo uzavretých 26 sobášov
V roku 2016 boli 2 rozvody.

Najpoužívanejšie ženské mená v našej obci
1. Anna 124
2. Mária 82
3. Katarína 73
4. Jana Janka 64
5. Zuzana 55
6. Veronika 52
7. Eva 46
8. Margita 43
9. Monika 41
10. Lucia 38

Helena 38
11. Lenka 37
12. Jozefína  (Jozefa) 36
13. Emília 32
14. Kristína 31

Marta 31
15. Martina 30
16. Viera 27
17. Terézia 25
18. Barbora 23
19. Agneša 21

Nikola 21
Erika 21

20. Andrea 20
Štefánia 20

Najpoužívanejšie mužské mená v našej obci
1. Jozef 145
2. Ján 117
3. Peter 107
4. Anton 91
5. Pavol 67
6. Martin 62
7. Michal 61
8. Milan 59
9. Miroslav 51
10. Štefan 50
11. Tomáš 42
12. Matúš 37
13. František 36
14. Marek 35

Juraj 35
15. Jakub 34

Lukáš 34
16. Dávid 30
17. Dominik 29
18. Adam 27
19. Patrik 26
20 Rudolf 25

Anna Pojezdalová, matrikárka

Všetko najlepšie

Životné jubileum 60 rokov v mesiaci február
oslávil Viktor Chudoba, ktorý sa dlhoročne
venuje folklóru v našej obci. Svojou tvorbou

a prácou s folklórnym súborom prispieva k udr-
žiavaniu a obnovovaniu tradícii a tým zachová-
vaniu nášho kultúrneho dedičstva. Za čo mu
patrí úprimné poďakovanie. Oslávencovi praje-
me veľa zdravia, Božieho požehnania a ešte veľa
tvorivých folklórnych rokov.

Redakcia LN

PREDÁM

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily,
pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, kŕmidlá a napájač-
ky, robíme rozvoz po celom Slovensku,
viac na www.123nakup.eu,
tel.: 0907 181 800

INZERCIA

KÚPIM pozemok pri lese, s výhľadom,
cca 1000 m2  na stavbu rekreačnej chaty

v Oravskej Lesnej.
Najlepšie v lokalite Lehotská, Bučina,

Kohútik.

Ponuky poprosím na mail: trk@trk.sk,
prípadne na 0907 122 720.

ELPROFI, s.r.o.
Michal Fajčák

Ponúka:

Kompletnú elektroinštaláciu a projekciu
Revízie strojov a zariadení
Montáž bleskozvodov
Montáž alarmov
Štruktualizovaná kabeláž
Revízne správy budov, domov

Viac info: www.elprofi.sk,
mail: mfa@elprofi.sk

tel. : +421 904 464 893



LN 1/2017
strana: 14

Preteky psích záprahov
— Lesňanský MID 2017

Tohoročných víkendových psích záprahov sa zúčastnilo viac ako
50 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Mid-trať merala
26 km a Šprint-trať 9 km. Ešte tesne pred pretekmi daždivé počasie tratiam
neprialo, organizátori museli preto technicky zabezpečiť snehovú pokrývku
na hlavných tratiach, nakoniec pretekárom bolo dopriate aj príjemné počasie
„zhora“.

Na slávnosť všetkých svätých sme sa pri sv. omšiach mohli tešiť relikviám
šiestich svätých, ktoré získala naša farnosť. Sú to relikvie: Sv. Agnesy, panny
a mučenice; Sv. Barbory, panny a mučenice; Sv. Františka Assiského, zakla-
dateľa rehole františkánov; Sv. Tarzícia, akolytu a mučeníka; Sv. Kataríny
Sienskej, panny a učiteľky cirkvi a Sv. Jána Bosca, kňaza.

K nim sa v predvečer slávnosti Zjavenia Pána pridali relikvie Sv. Antona
Paduánskeho, ktoré k nám priniesli bratia Peter a Jozef, minoriti z Bratislav-
ského kláštora.

V našej farnosti ich teda máme sedem. Toto číslo vyjadruje plnosť.
Podľa toho, aký vzťah majú k svätcovi, rozdeľujeme relikvie na tri stupne.

Do prvého stupňa sa radia relikvie z kostí a tela či krvi svätcov, do druhého
stupňa patria súčasti ich odevu alebo predmety, ktoré používali vo svojom
každodennom živote či nástroje ich mučenia, ak ide o mučeníkov, a do
tretieho stupňa patria veci, ktoré sa dotkli svätého, alebo sa dotkli posvätných
ostatkov, relikvií.

Relikvie umiestnené v našom farskom kostole sú všetky prvého stupňa.
Teda sú čiastočkami tela spomínaných svätých.

Pápež Benedikt XVI. učí, že relikvie v prvom rade poukazujú na Boha
samotného. To Boh silou svojej milosti dáva krehkému človeku odvahu, aby
o Ňom svedčil pred svetom. Relikvie sa tak stávajú stopami onej neviditeľnej,
ale reálnej prítomnosti Boha, ktorá osvecuje temnoty sveta a ukazuje nebeské
kráľovstvo uprostred nás.

Až následne poukazujú na Božiu moc. Veď krehký človek zomrel pre
Krista, svojou smrťou posvätil svoje telo a urobil ho účastným Božej slávy.
Oslávil Boha v svojom tele, a preto môže Boh aj cez jeho telo alebo jeho
pozostatky, dokazovať aj naďalej svoju slávu a moc – najmä zázračnými
uzdraveniami.

Veriaci ľud si uctieva svätých, lebo skrze nich Boh udeľuje ľuďom mnohé
dobrodenia. Cirkev od počiatku verí v toto spoločenstvo svätých, vo vzájom-
nú duchovnú výmenu a pomoc. Sila svätých pôsobí aj po ich smrti.

Ich prítomnosť medzi nami, nás však nemá obmedziť iba na vyhľadávanie,
či očakávanie zázrakov. Pozýva nás s úctou hľadieť do minulosti Cirkvi, do jej
histórie, na konkrétnych ľudí, ktorí boli jej súčasťou. Povzbudzuje nás k tomu,
aby sme vo svojich srdciach udržiavali spomienku na svätých, na ich čnosti,
na ich svätosť. Relikvie sú tak aj Božím miestom, na ktoré Boh vtláča pečať
svojej mimoriadnej lásky. Volajú nás, aby sme v našom ľudskom tele spolu-
pracovali na Božom diele pripodobnením sa Božiemu obrazu, ktorým je
svätosť. Upriamujú nás na Najsvätejšieho, na samotného Boha, ktorý je
prameňom svätosti.

Prajem všetkým Vám, aby nás prítomnosť relikvií pobádala dať priestor
Bohu, aby prostredníctvom orodovania svojich svätých mohol konať dielo
milosti aj v našom živote.

Peter Dobrovič, správca farnosti

Relikvie v kostole sv. Anny Čo je to karneval a Fašiangy?

Karneval je zábava, ktorú ľudia realizujú pri rôznych príležitostiach. Slovo
karneval pochádza zo starej toskánčiny – carnovale. Taliansky výraz car-
nemlevare znamená splnenie cirkevného prikázania tým, že na Popolcovú
stredu i po nej sa nebude jesť mäso. Vo Francúzsku majú pre karneval podobný
výraz – caramantran.

U nás sa slovo karneval najčastejšie spája so slovom Fašiangy. Je to
obdobie od Troch kráľov (6. 1.) do Popolcovej stredy. V posledný fašiangový
deň o polnoci pred Popolcovou stredou sa podľa tradície zvykla pochovávať
basa alebo iné hudobné nástroje. Popolcovou stredou sa pre kresťanov začína
obdobie 40-dňového pôstu, ktorý potrvá až do Veľkonočnej nedele. Fašiangy
sú dozvukmi starších slávností. Slovenský pôvod majú obchôdzky či sprievo-
dy dospelej mládeže v maskách. K fašiangom patria zakáľačky, maškary
a muzika. Mnohé dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes.
Fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydá-
vali na obchôdzku z domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu,
vajíčka, koláče. K typickému pečivu „na ponúkanie“ patrili smažené šišky –
pampúšiky a fánky.

V dnešnej dobe je karneval spájaný s tanečnými zábavami a ľudovými
veselicami v maskách. Maškarné bály sa u ľudí stali veľmi obľúbené. Najzná-
mejší karneval na svete je karneval v Rio de Janeiro (Brazília). Európskym
najkarnevalom je jednoznačne ten Benátsky (Taliansko).

Naši mladí redaktori

Zvyky na Veľký piatok
Zvyklostiam ľudia neupustili ani cez Veľkonočné sviatky. Na Veľký piatok,

ešte pred východom slnka išli sa ľudia umývať do potoka, aby boli ochránení
od všetkých chorôb. Voda v tento deň mala zázračnú moc.

Anna Pojezdalová
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Na halovom futbalovom turnaji v Mútnom, sa
pod vedením trénera Štefana Tisoňa, umiestnili
naši mladí futbalisti na 1. mieste. V skupinovej
fáze zdolali Beňadovo 13:0 a s Novoťou remizova-
li, čo im aj tak stačilo na postup zo skupiny.
V semifinále vyhrali na penalty 2:1 a vo finále sa
stretli s Brezou. Vo finálovom zápase naši Lesňa-
nia prehrávali 0:3, avšak po bojovnosti našich

Prvé miesto

Skôr nám v zimnom období možno príde priro-
dzenejšie hrať hokej, ale naši muži sa plne pripra-
vujú na futbalovú sezónu aj počas zimy.

Začali hneď po novom roku. „Je najvyšší čas
začať poriadne trénovať, na jar by už bolo neskoro
:-) “ povedal tréner Ján Tisoň. Chlapci sú zvyknutí

Sneh nesneh, trénovať treba -)

na každé podmienky, od tréningu ich neodradili
ani takmer – 30 C stupňové teploty. Už teraz im
držíme palce na dobrý štart v lige, ktorá sa začína
už koncom marca.

Jozef Rošťák

chlapcov dokázali 8 minút pred koncom znížiť
skóre na 2:3. Najväčší zvrat zápasu prišiel
45 sekúnd pred koncom keď sa nám podarilo vy-
rovnať na 3:3. Radosť na lavičke a ihrisku nemala
obdobu.  V penaltách sme opäť vyhrali a tak sme
získali 1. miesto. Náš brankár Marek Olbert si tak
vybojoval aj titul najlepšieho brankára turnaja.

Anton Katrenčík

Poďme na bežky

Oravská Lesná ponúka okrem dobrých pod-
mienok na zjazdové lyžovanie aj výborné pod-
mienky na rekreačné bežecké lyžovanie, ktoré
sa stáva čoraz obľúbenejšou formou zimných
rekreačných aktivít. Okrem potešenia z pohybu
v zimnej prírode je to jeden z najzdravších špor-
tov. Rovnomerne zaťažuje celé telo a svalstvo,
pozitívne pôsobí na srdcovo-cievny systém, je
vhodným športom na predchádzanie infarktu.
A okrem toho nie je finančne až tak náročný.

V tejto zimnej lyžiarskej sezóne lyžiarske
stredisko Orava Snow upravilo ratrakom bežec-
kú trať od vrcholovej stanice vleku smerom ku
sv.Trojice na Lehotskej. Trať je vhodná pre bež-
károv, ktorí preferujú techniku korčuľovaním.
Terén okolo bežeckej trate je dostatočne široký,
aby sa mali kde preháňať aj snežné skútre. Letná
cyklotrasa vinúca sa po brehu Bielej Oravy je
tiež výbornou bielou stopou a využíva ju možno
i viac bežkárov kvôli jej perfektnej dostupnosti.
Obidve trate, žiaľ bežkárom poškodzujú spomí-
nané snežné skútre, dokonca sa na nich objavujú
i stopy terénnych „crosiek“ i konských kopýt.
Uvedomujeme si, že žiadny zákaz alebo postih
nepomôže. Spoliehame sa však na ľudskú tole-
ranciu a ohľaduplnosť každého rozumného člo-
veka. Prioritou každého, kto sa pohybuje v prí-
rode, by malo byť rešpektovať potreby iných,
neničiť to, čo bolo budované ku konkrétnemu
účelu.

Oravskú Lesnú ako „super miesto“ na be-
žecké lyžovanie poznajú domáci bežkári, ale
i mnoho vyznávačov tohto športu nielen z Ora-
vy, skromne môžeme povedať z celého Sloven-
ska. Je to i vďaka každoročnému bežkárskemu
podujatiu horizontom Erdútky. Čaká nás už
v túto sobotu 11. marca.

Takže, Lesňania, ukážme sa ako skvelí hos-
titelia!

Daniel Mazúch

XX. ročník Lesňanskej
heligónky

V nedeľu 7. mája sa v kultúrnom dome usku-
toční už 20. ročník tradičného folklórneho poduja-
tia pod názvom „Lesňanská heligónka“. Nenechaj-
te si ujsť vystúpenie popredných domácich a zahra-
ničných heligonkárov.

Sťažuje sa malý Emilko starkej:
„Starká, vymyslel som si na karneval takú krás-
nu masku a oni ma s ňou vyhodili!“
„A za čo si bol oblečený, Emilko?“
„Za olomoucké syrčeky.“

„Za čo by si chcel ísť prezlečený na karneval?“
„Za horolezeckú skobu.“
„???“
„Jedine tak sa budú na mňa spolužiačky vešať.“

Pre trošku úsmevu...
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Aj tento rok Lesnianske noviny v spolupráci
s obcou vyhlásili súťaž o najlepší snehový výtvor.
Fantázia súťažiacim tento rok naozaj nechýbala.
Súťaž odštartovalo pretekárske auto, potom sa ob-
javil nebezpečný žralok a spod kopy snehu sa
k nám prekopal krtko. Novinkou boli symboly
gréckej mytológie a za ocenenie tiež stoja precízne
vytvorené ruky s dieťatkom. Vyhodnotenie súťaže
bude až po 15. marci. Dovtedy, hoci už počasie
nasvedčuje skôr jar, sa môžete stále zapojiť aj vy.

Redakcia LN

Aj tento rok
sa stavalo zo snehu

V období adventu, v čase príprav na najkrajšie sviatky roka, už druhýkrát ožila Oravská Lesná
atmosférou vianočných trhov. Myslím, že sa u nás celkom udomácnili. Pekné popoludnie, ktoré sme
zorganizovali pre všetkých – malých i veľkých. Obecný úrad nám podal pomocnú ruku a sila niekoľkých
zanietencov to dotiahla do úspešného konca. Pravú vianočnú náladu nám navodili hudobné vystúpenia

folkloristov, ktorí si zavolali pomoc z Poľska. Nezabudol na nás ani Mikuláš, ktorý potešil hlavne
najmenších. Dôchodcovia a pán farár rozsvietili ďalšiu sviečku na adventnom venci. Tento rok svoje
šikovné ruky ukázalo až 33 domácich remeselníkov. Je naozaj potešujúce, že v našej obci máme toľko
tvorivých ľudí. Všade sa šírila vôňa, ktorá tradične patrí k Vianociam, kapustnica, punč, pečené mäsko,
klobása a neodmysliteľné vianočné oblátky. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí prispeli do charitatívnej
pokladničky. Je pekné vidieť, že nie sme ľahostajní voči pomoci druhým. Aj vďaka vám sme mohli
spríjemniť Vianoce trom rodinám v podobe paliva. Touto cestou by som chcela v mene organizátorov
poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Tešíme sa na Vás 9. 12. 2017, kedy si
opäť vychutnáme pravú vianočnú atmosféru.

Vlasta Večereková

Vianočné trhy


