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Milí čitatelia Lesnianských novín,
pripravujeme v našich novinách novú rubriku.

Určite si všetci uvedomujeme rýchlosť života, kto-
rý plynie a ktorý niekedy ani poriadne nestíhame
žiť  Kopí sa nám čoraz viac všetkého, čo ešte
„musíme“ spraviť a akosi sa z toho niekedy nevie-
me dostať. Preto sme sa snažili aj my v redakčnej
rade trošku spraviť niečo pre to, aby sme sa aspoň
na chvíľu zastavili, stíšili, uvedomili si, že je vôkol
nás príroda, ktorú by sme si mali vážiť, že sú tu
ľudia, ktorí potrebujú nás a my ich a to najdôleži-
tejšie, že existuje Boh, od ktorého toto všetko
pochádza.

S prosbou o niekoľko slov na tému, ktorú si
budete vyberať vy sami, sme sa obrátili na pána
dekana Antona Opartyho, ktorý sa nám bude sna-
žiť prostredníctvom Lesnianských novín preniesť
príbehy zo života do našich životných situácií.

Prečo písať, prečo táto rubrika?
V spomienkach jedné-

ho kňaza nájdeme príhodu,
kde opisuje návštevu cho-
rej matky. Našiel ju, ako
píše a kreslí do pamätníka
svojim deťom. Na otázku:
čo to robí? odpovedala: "Pí-
šem a kreslím svojim de-
ťom. Keď odídem z tohto
sveta, nebudem im môcť osobne pomáhať pri úlo-
hách, ani riešiť iné problémy. Prihovorím sa im
cez tieto slová a kresby. Možno im to pomôže a
spomenú si na mamu, ktorá ich vždy mala rada."

Kňaz k tomu dodal: „Keď zomrela, kontakt sa
stratil. Neviem, či si deti spomenuli na svoju
mamu. Pamätník možno skončil v koši.“

Tuto príhodu som kdesi čítal a zatriasol som
sa. Trochu preto, že sa pamätník možno stratil, ale
aj preto, že mnohým ľuďom sa nechce siahnuť po
radách iných. Dejiny však zaznačili, že slová
mamy tam boli. Aj toto chce byť tak trochu na
pomoc tým, ktorí hľadajú odpovede, chcú pozná-
vať správne skutočnosti aj možno pravdu o živote,
o sebe, o budúcnosti či trochu aj o večnosti. Často
sa bojíme pravdy alebo ju nechceme, aby sme
nemuseli konfrontovať svoje názory. Správny ži-
vot si však vyžaduje aj správny postoj. V rubrike
by sme chceli mať trochu úvahy, trochu nejaké
interpretácie istých skutočnosti, ale aj odpovede
na otázky týkajúce sa života v spoločnosti či vo
farnosti. Tieto otázky môžu čitatelia položiť cez
redakciu alebo priamo cez Farský úrad či osobne.
Predídeme všetkým rečiam a dohadom. Odpove-
de budú z prvej ruky. Báť sa netreba. Dejiny
zaznačia, že tu bolo úsilie, aj sa to využilo. Teší-
me sa na krásnu spoluprácu, aby sme si takto
zdokonaľovali vzťahy a spríjemňovali život. Pra-
jem krásne a požehnane letné dni.

Anton Oparty

Výstava historických fotografií
Výstava dobových fotografií sa v nedeľu 4.júna

tešila hojnej účasti návštevníkov. Kto sa nemohol
prísť pozrieť, nič nezmeškal. Od júla by mali byť
fotografie umiestnené na hornej chodbe Obecné-
ho úradu, kde budú počas pracovných dní tvoriť
stálu výstavu. Ak má niekto z vás alebo z vašich
známych ešte zaujímavé fotografie, s ktorými by
sa chcel podeliť s ostatnými, môžete ich aj naďa-
lej nosiť na naskenovanie na OcÚ. Z výberu naj-
lepších fotografií sa tiež plánuje vydať publiká-
cia.       Helena Jakubová, kultúrna referentka

O tom, že roky utekajú ako voda v potoku,
nám prezrádza aj 20. ročník folklórneho poduja-
tia, na ktorý k nám vždy zavítajú hostia z celého
Slovenska, ale aj zahraničia. Písal sa rok 1997,
keď po prvýkrát prišiel s nápadom usporiadať pre-
hliadku hry na heligónku hlavný organizátor tohto
podujatia pán Viktor Chudoba. Vtedy je-
den z domácich účinkujúcich, 68-ročný
pán Ladislav Belorit na otázku redaktora:
„ Čo myslíte, udrží sa v Lesnej táto tradí-
cia hry na heligónke aj v budúcnosti?“
odpovedal takto: „No, neviem. Pretože títo
mladí ľudia teraz potrebujú niečo iné, inak-
šiu muziku a hra na heligónku pomaly
zakapuje. Kedysi, za našich mladých čias
nebolo inej možnosti ako sa zabaviť a heli-
gónka bola v dedine vzácnosťou. Dnes to
mladých nezaujíma, majú iné možnosti zá-
bavy.“

„O tejto problematike som dobre ve-
del, dlhodobo som sledoval dianie v ob-

lasti kultúry. Pri zrode podujatia Lesňanská heli-
gónka bolo v obci len niekoľko heligonkárov zo
staršej generácie, ktorých by sme mohli spočítať
na prstoch jednej ruky,“ hovorí Viktor Chudoba.
Počas realizácie ďalších ročníkov záujem o hru na
heligónke u mladej generácie výrazne vzrástol,
a to nielen u nás, ale aj v iných regiónoch.

Tohtoročné podujatie, ktoré sa konalo 7. mája,
bolo spojené aj videoprezentáciou zostrihu

Zo života... Do života 20. ročník Lesňanskej heligónky

všetkých ročníkov. Našu obec za 20 rokov na
tejto pôde navštívili kvalitní heligónkári, ktorí
svoju hru a štýl odovzdávajú ďalším mladším
generáciám. Vďaka Lesňanskej heligónke sa aj
v našej obci neustále zachováva a rozvíja hra na
harmoniku, ktorá tu v minulosti vždy bola a je

neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry a tradícií.
„Podarilo sa nám vo veľkej miere podnietiť

vzťah a cítenie k piesni a ľudovej kultúre u naj-
mladšej generácie, ktorá je naším pokračovate-
ľom,“ dopĺňa Viktor Chudoba.

Jozef Rošťák
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Očami starostu tentoraz inak… opýtali sme sa za vás

Práce v našej obci je neustále veľmi
veľa. Kam sa človek obzrie, vidí, že to
nie je ani v ľudských a ani vo „finanč-
ných silách” našej obce zvládnuť všet-
ko naraz, preto musíme na veci ísť po-
stupne. Začiatok taký realistický, no
poďme na lepšie témy. Leto je v našej
obci vzácnosť, ktorú musíme v oblasti
realizácie stavebných prác využiť, ako
sa len dá. Preto plánujeme aj toto leto
realizovať niekoľko investičných akcií.
Prvou z nich je oprava oporného múru,
na ktorom je umiestnené parkovisko
oproti areálu našej školy pri domove
dôchodcov. Voda podmyla gabiónové
spevnenia svahu a tento jav spôsobil, že sa i oplotenie začalo pomaly, ale
isto rozpadávať. Časť oporného múru bude potrebné rozobrať až do potoka a
časť spevniť cca 1 m od vrchnej časti parkoviska.

Ďalšia aktivita nás čaká pred budovou základnej školy a pred naším
farským kostolom. Tu plánujeme obnovu starého chodníka a jeho rozšíre-
nie až po existujúce ploty kostola a základnej školy.

Nechceme zabúdať ani na naše „staré centrum” obce. Vrchná časť
prístupovej cesty cez Bučinu v smere k starému kostolu je v pomerne zlom
stave. Cestu by sme chceli, pokiaľ nám to dovolia financie, čo najviac
vyvýšiť nad existujúce medze okolo cesty a následne vrchnú vrstvu zhutniť
vibračným valcom.

Obec získala finančné prostriedky z ministerstva financií na opravu
domu smútku na cintoríne vo výške 9 000,-EUR a 7 000,- EUR. Dom
smútku už totiž nie je v dobrom stave, verím však, že sa nám podarí aj
vďaka tejto finančnej podpore opraviť chladenie, fasádu, WC, vymeniť
poškodené okná a dvere. Začať by sme chceli v čo najkratšom období.

Diery na ceste od centra smerom k priemyselnému parku sú konečne
minulosťou. Netešili ani vodičov ani peších idúcich do práce, ktorí za dažďa
neraz dostali nepríjemnú "sprchu". Pre množstvo výtlkov sa obec rozhodla
prekryť ich novým asfaltovým kobercom, ktorý sa mal realizovať už na
jeseň minulého roku. Pre skorý príchod zimy sa realizoval až tento rok. K
úplnému dokončeniu chýba ešte doasfaltovať časť cesty pred materskou
školou. Táto nebola vyasfaltovaná súčasne s asfaltovaním cesty z toho
dôvodu, že je nevyhnutné najprv poriadne spevnenie podložia. Obec ne-
chcela, aby asfalt v tejto časti vyšiel nazmar.

Asfaltovať chce obec aj ďalej. Plánuje opravu časti parkoviska vedľa
obecného úradu a za ním. Táto rekonštrukcia by sa mala riešiť v najbližších
dňoch. V časti parkoviska pred domovom dôchodcov je potrebné urobiť aj
šachty na odvádzanie vody.

Havarijný stav vozovky je aj v časti Kubínská križovatka Lehotská
smerom ku sv. Trojici. Túto cestu 3. triedy spravuje Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK). Z tohto dôvodu sa obec snažila o riešenie tohto nevyhovujúce-
ho stavu cesty. Nakoniec sa predsa dočkáme. Na základe dohody so ŽSK sa
už počas júla má realizovať pokládka súvislej vrstvy asfaltového povrchu.

V priebehu letných mesiacov plánuje obec postupne opravovať výtlky
na našich cestách aj za pomoci technológie infražiariča. Ide o menšie
výtlky, ktoré však dokážu rozčúliť aj silnejšie povahy.

JUDr. Marek Majdiš, PhDr
Starosta obce

Keď odfúkne lokomotíva
Aj keď je Oravská lesná železnica

otvorená takmer počas celého roka,
v máji zahájila oficiálnu letnú sezónu
podujatím „Keď odfúkne lokomotíva“.
Pri tejto príležitosti bol opäť po niekoľ-
komesačnej odstávke uvedený do pre-
vádzky parný rušeň Gontkulák, ktorý
musel opätovne prejsť komplexnejšou
opravou.

Rozprávkový vláčik
Oravská lesná železnica prechádza

krajinou, ktorá nápadne pripomína roz-
právkový domov Maťka a Kubka. Prá-
ve preto sa zamestnanci Oravského

múzea rozhodli, že ich zavolajú, aby
sa postarali o všetky deti, ktoré na
železničku zavítajú pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa detí.

Svätojánska jazda
Svätojánsky večer, ktorý je spätý

s čarami, kúzlami a mágiou, odpra-
dávna priťahuje pozornosť ľudí. Túto
čarovnú atmosféru jánskej noci, sa
nám Oravské múzeum snažilo priblí-
žiť v areáli železnice, konkrétne na
sedle Beskyd. Okrem nezabudnuteľ-
nej jazdy vláčikom tajomným lesom
na cestujúcich čakali svätojánske zvy-
ky, ľudová hudba a posedenie pri svä-
tojánskej vatre.

Z DIANIA NA ŽELEZNIČKE
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Správcovia farnosti popri starostlivosti o nesmrteľné duše majú spravo-
vať aj hmotné veci, ktoré sú im zverené.

Skúsenosť nás učí, že ak chceme mať naše príbytky pekné, treba ich
z času na čas opraviť, niečo dať do poriadku, niečo vymeniť. Rovnako je to
aj s naším chrámom. Súčasné oplotenie okolo kostola bolo vytvorené
v 80. rokoch minulého storočia za pôsobenia p. farára Ľudovíta Friča.
Samotný plot aj s jeho šindľovou strieškou už bolo nutné obnoviť. Do tejto
činnosti sa pán farár Peter Dobrovič rozhodol ísť svojpomocne, sám išiel
príkladom s natieraním. Pomocníkmi boli aj naši žiaci 8. a 9. ročníka, ako aj
pán kostolník Jozef Tisoň.

Obnova oplotenia kostola sa realizuje v náväznosti na aktivity jeho
predchodcov. Po vnútornej komplexnejšej rekonštrukcii kostola v rokoch
1995 – 1998, sa v roku 2006 z hospodárskej budovy vybudovalo pastoračné
centrum, na jar v roku 2014 sa obnovoval náter šindľovej strechy kostola
a v ten istý rok sa vymaľoval aj interiér kostola. V roku 2015 bola na kostole
obnovená vonkajšia fasáda, v minulom roku sa realizovala úprava chodní-
kov okolo kostola. Tento rok sa začalo aj s úpravou oplotenia. Vymenili sa
niektoré šindle a obnovil sa ich náter, ako aj náter samotného plota.

„Mali by sme pamätať na to, že kostol je nás všetkých a všetci sa vždy
môžeme tešiť z toho, že sme prispeli k jeho zveľadeniu,“ hovorí pán farár
Dobrovič. „Myslím si, že aj žiaci, ktorí teraz pomáhali s natieraním, majú

Našim seniorom aktivita nechýba. Pred Veľkou nocou
sme mali tvorivé dielne so žiakmi ZŠ, kde sme spoločne
maľovali kraslice. Zúčastnili sme tiež na rôznych obecných
podujatiach, ako napr. pri stavaní mája, na 20. ročníku
Lesňanskej heligonky, kde mali ženy z nášho klubu peknú
výstavku vlastnoručných výrobkov. Na jar sme tiež absol-
vovali kúpeľný pobyt v Sklených Tepliciach a dvakrát kúpa-
nie v Oraviciach. V júni sme si spolu vyrazili na pútnický
výlet cez Poľsko do Červeného Kláštora. V Starej Ľubovni
nám náš rodák Jožko Holubčík odslúžil svätú omšu a hneď
potom nás čakal výstup na Litmanovú. Celodenný výlet sme
zakončili v Ludmierži v Ružencovej záhrade sv. Jána Pavla.

dobrý pocit, že
mohli priložiť ruku
k dielu a budú hrdí,
keď raz o tom budú
rozprávať svojim
deťom,“ dodáva náš
duchovný správca.

 „Žiadalo by sa
ešte obnoviť betóno-
vú časť plota. Uví-
tal by som, ak by sa
našiel nejaký sta-
vebný odborník,
ktorý by navrhol
najlepšie riešenie,“
hovorí pán farár
Dobrovič.

Vo finálnej fáze
by sa malo začať
s rekonštrukciou
chodníka pred sa-
motným oplotením
kostola, ktorú však
už bude realizovať
obec.

Rekapitulácia:
– počas pôsobenia správcu farnosti Jozefa Trstenského v rokoch 1995 –

1998 prebehla komplexná rekonštrukcia kostola (podlahové kúrenie,
výmena lavíc, brúsenie dreveného obkladu, nový obetný stôl a ambóna)

– počas pôsobenia správcu farnosti Miloslava Marušiaka v r. 2006 bolo
z hospodárskej budovy vybudované pastoračné centrum

– počas pôsobenia pána farára Martina Tondru sa v r. 2014 obnovil náter
šindľovej strechy kostola

– počas pôsobenia správcu farnosti Jozefa Dobroviča sa v r. 2014 vymaľo-
val interiér kostola

– počas pôsobenia správcu farnosti Petra Dobroviča sa v r. 2015 obnovil
náter vonkajšej fasády kostola, v r. 2016 boli upravené chodníky okolo
kostola a v tomto roku sa obnovuje jeho oplotenie

Redakcia LN

Rekonštrukcia oplotenia kostola

Zo Seniorklubu

Samozrejme, nechýbajú pravidelné stretnutia v seniorklube v priestoroch kultúrneho
domu, ktoré sú už nejaký čas preložené zo stredy na štvrtok po poobednej svätej omši.
Srdečne k nám pozývame všetkých dôchodcov.

za Seniorklub Emília Chvojková
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia zo dňa 16. 3. 2017

OZ  s c h v a ľ u j e
budovanie optickej siete v obci Oravská Les-
ná po existujúcich podperných stĺpoch elek-
trického vedenia

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o plnení uzne-
sení OZ

OZ  s c h v a ľ u j e
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej čin-
nosti za rok 2016

OZ  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Protest prokurátora na VZN o vytváraní zdra-
vého životného prostredia, ochrane verejného
poriadku a zelene na území obce Oravská
Lesná

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN o vy-
tváraní zdravého životného prostredia, ochra-
ne verejného poriadku a zelene na území obce
Oravská Lesná

C/ ruší
VZN o vytváraní zdravého životného prostre-
dia, ochrane verejného poriadku a zelene na
území obce Oravská Lesná

OZ  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Protest prokurátora na VZN č. 7/2009 o cho-
ve, držbe a ochrane psov na území obce Orav-
ská Lesná

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 7/
2009 o chove, držbe a ochrane psov na území
obce Oravská Lesná

C/ ruší
VZN č. 7/2009 o chove, držbe a ochrane psov
na území obce Oravská Lesná

OZ  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Protest prokurátora na VZN č. 2/2015 – zása-
dy odmeňovania poslancov obecného zastu-
piteľstva, predsedov a členov komisií obecné-
ho zastupiteľstva a neposlancov v obci Orav-
ská Lesná

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 2/
2015 –zásady odmeňovania poslancov obec-
ného zastupiteľstva, predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva a neposlan-
cov v obci Oravská Lesná

C/ ruší
VZN č. 2/2015 – zásady odmeňovania po-
slancov obecného zastupiteľstva, predsedov
a členov komisií obecného zastupiteľstva a
neposlancov v obci Oravská Lesná

OZ  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Protest prokurátora na VZN č. 4/2015 – o
vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase kampane na území obce Orav-
ská Lesná.

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 4/
2015 – o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase kampane na území
obce Oravská Lesná.

C/ ruší
VZN č. 4/2015 – o vymedzení miest na umiest-
ňovanie volebných plagátov v čase kampane
na území obce Oravská Lesná.

OZ  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Protest prokurátora na VZN č. 3/2003, ktorým
sa vykonáva zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení ne-
skorších zmien a predpisov (Stavebný zákon),
zákon 135/1961 Zb. o pozemných komuniká-
ciách v znení neskorších predpisov (Cestný
zákon) a v zmysle zákona 416/2001 Z.z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štát-
nej správy a obce a vyššie územné celky.

B/ vyhovuje
protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 3/
2003, ktorým sa vykonáva zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku v znení neskorších zmien a predpi-
sov (Stavebný zákon), zákon 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskor-
ších predpisov (Cestný zákon) a v zmysle
zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy a obce a
vyššie územné celky.

C/ ruší
VZN č. 3/2003, ktorým sa vykonáva zákon č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku v znení neskorších zmien a
predpisov (Stavebný), zákon 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskor-
ších predpisov (Cestný) a v zmysle zákona
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsob-
ností z orgánov štátnej správy a obce a vyššie
územné celky.

OZ  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
prokurátora na VZN č. 5/2009 o verejnom
poriadku v obci Oravská Lesná.
B/ vyhovuje
Protestu prokurátora na zrušenie VZN č. 5/
2009

C/ ruší
VZN č. 5/2009 o verejnom poriadku v obci
Oravská Lesná

OZ  s c h v a ľ u j e
1. zmenu návrhu zásad odmeňovania poslan-
cov obecného zastupiteľstva, predsedov a čle-
nov komisií obecného zastupiteľstva a nepo-
slancov v Obci Oravská Lesná, v § 5, ods.2
nasledovne: slová „vo výške 5,00 € za každé
zasadnutie“ sa vypúšťajú a nahrádzajú sa no-
vým znením „ vo výške 5 € za každú začatú
hodinu“
2. Návrh zásad odmeňovania poslancov obec-
ného zastupiteľstva, predsedov a členov ko-
misií obecného zastupiteľstva a neposlancov
v Obci Oravská Lesná so zmenami a doplnka-
mi

OZ  u k l a d á
prednostovi OcÚ v lehote do 30. 6. 2017 pri-
praviť návrh nových VZN, týkajúcich sa ob-
lasti, v ktorých boli VZN zrušené uznesením
číslo 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017,
10/2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 16. 3. 2017

OZ  s c h v a ľ u j e
zaradenie poslancov OZ  do nasledovných
komisií s účinnosťou od 1. 4. 2017
pp. Ladislav Briš – člen sociálnej komisie pp.
Ing. František Brňák – člen finančnej komisie

OZ  s c h v a ľ u j e
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu

projektu: „Rozšírenie kapacity materskej ško-
ly v obci Oravská Lesná, realizovaného v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok označenej kódom č. IROP-
PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v sú-
lade s platným územným plánom obce Orav-
ská Lesná a platným programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených vý-
davkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci; t.j.
26 775,- EUR
4. zabezpečenie financovania prípadných ne-
oprávnených výdavkov z rozpočtu obce Orav-
ská Lesná;

OZ  s c h v a ľ u j e
1.predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predklada-
nie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z programu Kvalita životného prostredia 2014-
2020, vyhlásenej 27.2.2017, Kód výzvy:
OP KZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritná os:
4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hos-
podárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický
cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri pre-
vádzke verejných budov, na realizáciu projek-
tu: „Zníženie energetickej náročnosti Mater-
skej školy v obci Oravská Lesná“, ktorý bude
realizovaný obcou Oravská Lesná.
2.zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
3.zabezpečenie finančných prostriedkov na re-
alizovaného projektu vo výške rozdielu cel-
kových výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami pomoci, t.j. vo
výške 5 %, čo predstavuje sumu max. 27 500,-
EUR

OZ  s c h v a ľ u j e
1. - predloženie ŽoNFP za účelom realizácie:
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov zá-
kladnej školy v Oravskej Lesnej obstaraním
odborných učební, v rámci výzvy na predkla-
danie projektových zámerov č. IROP-PO2-
SC222-PZ-2016-2“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce Oravská
Lesná a platným programom sociálneho a hos-
podárskeho rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5% maximálne však 8000,- EUR ako
rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných ne-
oprávnených výdavkov z rozpočtu obce Orav-
ská Lesná

OZ  s c h v a ľ u j e
podanie ŽoNFP na vybudovanie informačné-
ho na pozemku KN – C parc. č. 7747 v k. ú.
Oravská Lesná

OZ  s c h v a ľ u j e
podanie žiadosti na opravu, rekonštrukciu vý-
stavbu požiarnej zbrojnice na pozemku parc.
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čísla 16696/3- budova so súp. číslom 1311 a
na pozemku parc. čísla 7797/14 - budova so
súp. číslom 1291 v k. ú. Oravská Lesná

OZ  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
zmenu rozpočtu na rok 2017 vykonanú roz-
počtovým opatrením podľa § 14 ods,. 2 písm.
a/ zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne povole-
né prekročenie príjmov a výdavkov

B/s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2017 vykonanú roz-
počtovým opatrením podľa § 14 ods,. 2 písm.
a/ zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne povole-
né prekročenie príjmov a výdavkov

OZ  s c h v a ľ u j e
nákup nového motorového vozidlá formou le-
asingu alebo autoúveru s akontáciou vo výške
35 % z celkovej kúpnej ceny auta po dobu
trvania 36 mesiacov

OZ  s c h v a ľ u j e
2-týždňový zber komunálneho odpadu od 1.
5. 2017

OZ  s c h v a ľ u j e
likvidačnú komisiu na likvidáciu vyradeného
majetku k 31. 12. 2016 s účinnosťou od 1. 4.
2017 v nasledovnou zložení:
1. Ing. Jaroslav Pajkoš, predseda komisie
2. Jozef Rošťák, člen komisie
3. Jozefína Dulovcová, členka komisie
4. Jozef Brňák, člen komisie

OZ  s c h v a ľ u j e
bytovú komisiu s účinnosťou od 1. 4. 2017 v
nasledovnou zložení:
1. Ing. Jaroslav Pajkoš, predseda komisie
2. JUDr. Marek Majdiš, PhD, člen komisie
2. Ing. František Brňák, člen komisie
3. Mgr. Emília Chvojková, členka komisie
4. Jozef Brňák, člen komisie

OZ  s c h v a ľ u j e
nájomné zmluvy na nájom obecných bytov
medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi:
1. Margita Srogoňová
2. Ing. Jakub Demko
3. Ľudmila Náčinová
4. Alžbeta Podstavková

OZ  s c h v a ľ u j e
žiadosť na poskytnutie dotácie na záujmovú
činnosť - cykloturistika, lyžovanie pre Eriku
Tereštíkovú vo výške 25,50 €.

OZ  s c h v a ľ u j e
odmenu pre kontrolóra obce za II. polrok 2016
vo výške 20 % z mesačného platu od 1. 6.
2016.

Uznesenia zo dňa 16.6.2017

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
berie na vedomie žiadosť Ladislava a Agneši
Brišovej o usporiadanie pozemkov pri ich ro-
dinnom dome zámennou zmluvou, ktorá bude
vypracovaná až vtedy, keď bude zhotovený
GP určujúci obecnú prístupovú cestu k tejto
lokalite.

OZ  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
 správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení OZ

B/ p o v e r u j e
poslancov Mgr. Emília Chvojková, Jozef
Rošťák, Martin Podstavek, Jozef Brňák, Ing.
Augustín Viater v súčinnosti s prednostom
OcÚ, aby v termíne do 30. 6. 2017 predložili

návrh na umiestnenie kontajnerov na zber se-
parovaného odpadu v jednotlivých lokalitách
obce. Zodpovedná osoba Ing. Jaroslav Paj-
koš, prednosta OcÚ

C/ ž i a d a
1. starostu obce pripraviť podklady k Verejné-
mu obstarávaniu do 31. 7. 2017 na výber do-
dávateľa poskytovania služieb odvozu PDO
2. OZ  žiada starostu, aby prizýval na otvára-
nie obálok aspoň jedného člena výberovej ko-
misie pre VO

D/ m e n í
 uznesenie č. 15/2016 a to nasledovne: slová
„do 30.06. 2017“ sa vypúšťajú a nahrádzajú sa
slovami „ do 1. 9. 2017“.

OZ  s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Oravská Lesná na II. polrok 2017

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Zá-
verečného účtu obce za rok 2016

OZ  s c h v a ľ u j e
záverečný účet za rok 2016 bez výhrad

OZ  s c h v a ľ u j e
použitie rezervného fondu na kapitálové vý-
davky podľa jednotlivých položiek zmeny roz-
počtu č. 2

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
zmenu rozpočtu č. 3, 4 a 5 na rok 2017 vyko-
nanú rozpočtovým opatrením starostu
č.1, 2, 3
podľa § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/
2004Z.z. konkrétne povolené prekročenie príj-
mov
a výdavkov

OZ  s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 6 na rok 2017 vykonanú
rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2
písm. b/, c/ zákona č. 583/2004 Z. z., konkrét-
ne povolené prekročenie príjmov a výdavkov

OZ  s c h v a ľ u j e
 1. predloženie žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný finančný prí-
spevok z programu Kvalita životného prostre-
dia 2014-2020, vyhlásenej 26.05. 2017, Kód
výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 na rea-
lizáciu projektu: Podpora predchádzania vzni-
ku BRKO na území obce Oravská Lesná, kto-
rý bude realizovaný obcou Oravská Lesná.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov pro-
jektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výš-
ke 5 %, čo predstavuje sumu max. 10 000,00
Eur.

OZ  s c h v a ľ u j e
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základnej školy v Oravskej Lesnej ob-
staraním odborných učební“ realizovaného v
rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, kto-
rého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja
obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo

výške rozdielu celkových oprávnených vý-
davkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j 7.600
EUR;
4.zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu obce.
OZ  s c h v a ľ u j e
opravu chodníka v centre obce pred priesto-
rom ZŠ a kostola sv. Anny, opravu oporného
múru, ktorý sa nachádza pred budovou Do-
mova dôchodcov a opravu parkoviska za Obec-
ným úradom.

OZ  s c h v a ľ u j e
kúpnu zmluvu medzi predávajúcou: Anna
BRIŠOVÁ, rod. Petreková, nar. 16.06.1942,
rod.č.:425616/132, bytom Námestie SNP 119/
9, Sučany, a kupujúcim: Obec Oravská Lesná,
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná,
IČO: 00314722 zastúpená starostom obce
JUDr. Marekom Majdišom, ktorej predmetom
bude kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľ-
kosti podielu 52/144-ín pozemkov parciel re-
gistra „C“ KN č.7765/8-zastavané plochy a
nádvoria o výmere 549 m2, č.7765/9-zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 386 m2, č.7765/
10-zastavané plochy a nádvoria o výmere 777
m2, č.7765/11-zastavané plochy a nádvoria o
výmere 3380 m2, č.7765/14-zastavané plochy
a nádvoria o výmere 86 m2, č.17117/2-zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 228 m2 za
kúpnu cenu vo výške 13,- Eur/m2, spolu kúp-
na suma 25 376,- Eur, slovom dvadsaťpäťti-
síctristosedemdesiatšesť Eur, ktorá kúpna cena
bude vyplatená kupujúcim predávajúcej na
účet predávajúcej, a to nasledovne: 1 kúpnej
ceny vo výške 12688 Eur, bude vyplatená
predávajúcej do 30-tich dní od podpísania tej-
to zmluvy obidvoma stranami; časť kúpnej
ceny vo výške 12688,- Eur, bude vyplatená
predávajúcej do jedného roka od podpísania
tejto zmluvy obidvoma stranami

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu zo zasadnutia komisie pre prešetrova-
nie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie verejných funkcionárov.

OZ  s c h v a ľ u j e
odpustenie nájmu na základe žiadosti Daniely
Nádašskej od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 a to
 30 % z mesačného nájmu

OZ  s c h v a ľ u j e
odpis pohľadávky školy voči obci vo výške
1098,09 z roku 2008, ktorá vznikla pri delimi-
tácií majetku

  Okienko z obecnej kroniky

Vedeli ste, že:
- v roku 1959 sa v obci vytvorilo futbalové

ihrisko, ktoré bolo vybudované svojpomoc-
ne, čiže brigádnicky. V roku 1961 sa naši
futbalisti zúčastnili súťaže: „Okresného maj-
strovstvá tretej triedy, skupina SEVER“, kde
sa ako nováčik spomedzi 8 mužstiev umiest-
nili na 3. mieste.

- v roku 1964 sa začína budovať materská ško-
la, ktorá bola vtedy umiestnená v budove
základnej deväťročnej školy. Dokončuje sa
prístavba školy na Lehotskej.

- 1. 4. 1964 sa na Pribišskej otvára bufet, ktorý
zásobuje občanov rôznymi potravinami. Ve-
dúcim bufetu sa stáva Gašpar Murín.

Anna Pojezdalová
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... slová tejto piesne bolo počuť často v priestoroch materskej školy
v júnových dňoch. Spievali si ju predškoláci, ktorí odchádzajú do prvých
tried základnej školy. V triede margarétkovej sa s p. učiteľkou rozlúčilo 24

detí, v triede včielkovej 14 detí a z vtáčatkovej triedy odchádza 11 detí.
Rozlúčková slávnosť sa uskutočnila vo štvrtok 22.júna poobede za prítom-
nosti rodičov a keďže bolo krásne slnečné počasie, deti svoje vystúpenie
uskutočnili na školskom dvore. A o čom spievali deti? No predsa –
o prázdninách a o všetkom, čo môžu cez prázdniny zažiť. Júnové slniečko
sa prizeralo na nich zhora a usmievalo sa na všetkých. Aj p. učiteľky sa
usmievali na deti, ale kdesi vnútri sa zahniezdil maličký smútok za deťmi,
ktoré im počas roka akosi prirástli k srdcu. Pri pohľade na deti sa im v  mysli
vynorili spomienky na septembrové dni, keď ich privítali vo svojej triede
a navzájom sa zoznamovali, pamätali si aj na uplakané rána, na prvé
kresbičky, bojazlivé, hanblivé pohľady. Ale ako sa míňali školské dni, tak
sa menili aj deti. Dnes, v tieto posledné júnové dni by ste ťažko hľadali
nesmelého, uplakaného predškoláka. Deti spievali aj o tom, ako sa tešia do
školy, a v  jednoduchom tanečnom vystúpení ukazovali svoje školské tašky.
Nechýbali ani rozlúčkové básničky... Zbohom škôlka, dobre sa tu maj...

Letné prázdniny klopú na dvere a my sa už tešíme na zaslúžený
oddych. Ale ešte si trošičku zaspomíname na to, čo sa v našej školičke
udialo počas jarného obdobia.

Mesiac marec sa vždy nesie v duchu kníh. V týždni od 13. do 17. marca
sa v školskej knižnici uskutočnili rôzne akcie v rámci Týždňa slovenských
knižníc – prváci sa boli zapísať do knižnice, piataci a deviataci si zasúťažili
v rozprávkovom kvíze, rozprávali sme sa o obľúbených knihách a sloven-
ských spisovateľoch. V marci sme súťažili v recitačnej súťaži Hviezdosla-
vov Kubín. Poslednú marcovú piatkovú noc strávili najlepší čitatelia
v školskej knižnici. Tento rok to už bola dvanásta rozprávková noc
v knižnici.

V marci sa vybrali žiaci prvého stupňa za kultúrou do Žiliny. Navštívili
bábkové divadlo, kde si pozreli predstavenia: Najlepšia rozprávka o Červe-
nej čiapočke (prváci a druháci) a Z rozprávky do rozprávky (tretiaci
a štvrtáci).

Pred aprílovou Veľkou nocou sa uskutočnili tvorivé dielne, na ktorých
nám svoje šikovné ručičky predviedli naši seniori z Klubu dôchodcov.
Žiaci s nimi strávili príjemné popoludnie a naučili sa zaujímavé techniky na
výrobu veľkonočných ozdôb.

5. apríl bol veľmi dôležitý pre našich deviatakov – konalo sa Testovanie
9. Už niekoľko rokov na našej škole prebieha testovanie písomnou i elek-
tronickou formou. Výsledky, ktoré deviataci dosiahli, sú nasledovné:

Základné údaje  MAT    SJL
Priemerná úspešnosť školy (v %) 73,8 66,6
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) 56,4 61,2
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru + 17,4 + 5,4

12. apríla sa do prvého ročníka prišlo zapísať 52 predškolákov spolu
s rodičmi. Kým rodičia získavali informácie od p. zástupkyne Demkovej,
p. psychologičky Smolárovej a p. špeciálnej pedagogičky Kakusovej, deti
sa ocitli v rozprávke O medovníkovom domčeku. Naši starší žiaci im
zahrali rozprávku, ktorej chýbal koniec. Ak ho deti chceli vidieť, museli
splniť rôzne úlohy.

V apríli k nám zavítali aj lesníci, s ktorými sa žiaci rozprávali o ochrane
lesa a prírody.

Na máj sa tešili najmä tretiaci. Počas druhého májového týždňa absol-
vovali plavecký výcvik v aquaparku v Dolnom Kubíne. A už dnes sa tešia
na september, kedy budú mať zdokonaľovací plavecký výcvik.

Keďže zima bola nekonečne dlhá, brigáda „Čistá dedina“ sa konala až
v druhej polovici mája. Žiaci našej školy upratali veľkú časť dediny
a pracovali usilovne ako včeličky.

Jún sa začal oslavou Medzinárodného dňa detí. Žiaci školské lavice
vymenili za pobyt a pohyb v prírode.

6. júna k nám zavítala návšteva až z južnej Moravy – spoločnosť na
ochranu dravých vtákov Zayferus so zaujímavou prednáškou o dravcoch a
ukážkou ich letového umenia. A veru bolo na čo pozerať. Videli sme dravce
z celého sveta.

Záver školského roka patrí rôznym športovým hrám a súťažiam – škol-
ská olympiáda, súťaž vo futbale, volejbale a vybíjanej. A potom už začínajú
vytúžené dva mesiace prázdnin.

Prajeme vám príjemné a ničím nerušené leto plné krásnych zážitkov.
Zuzana Brňáková

PS: Na záver pripájame výsledky zo súťaží konaných v školskom roku
2016/2017.

Správičky zo základnej školičky

Do školy sa teším, teším, už ma to tam ťahá...

Po vystúpení na deti čakalo prekvapenie v triedach. Dostali svoje prvé
„vysvedčenie“ o absolvovaní predprimárneho vzdelania. Nechýbali ani
malé darčeky. Vďaka šikovným maminám - p. Konološovej a p. Brisudovej
si deti pochutnali na koláčikoch, ktoré ich lákali nielen svojím vzhľadom,
ale aj chuťou. Aj touto cestou im za koláčiky ďakujeme. Rozlúčka s deťmi
v triedach prebiehala v takom príjemnom, pokojnom duchu, nebola smutná,
pretože deti a p. učiteľky sa stretávajú aj naďalej na ulici, v škole, na
školskom dvore a pri takýchto stretnutiach nikdy nechýba úsmev, mávnutie
rukou, pohladenie a zopár slov. V závere tohto rozlúčkového stretnutia
nechýbalo ani poďakovanie rodičom za pochopenie a spoluprácu, poďako-
vanie sponzorom, ktorí nezabudli na deti pri rôznych príležitostiach
a samozrejme aj rodičovskej rade, ktorá pomáhala pri organizácii takýchto
slávností.

Posledné slová od p. učiteliek však patrili deťom:
„Prajeme vám, aby ste mali krásne prázdniny, plné zážitkov, aby ste,

povedané slovami básne: „...do sýtosti mohli spať, do sýtosti sa mohli len
hrať, dať si celkom bez viny denne aj štyri zmrzliny...“ a po prázdninách sa
zdraví stretli v školských prváckych laviciach“.

Veselé prázdniny želáme všetkým deťom.        Kolektív MŠ v Or. Lesnej
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SLOVENSKÝ JAZYK:
Olympiáda SJ – okresné kolo:
Tamara Kvaková (9. A) – 3. miesto; pripravovala
Ing. Mária Kvaková
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo:
Mária Kolenčíková (5. A) – 3. miesto; pripravo-
vala Ing. Mária Kvaková
Dúha – celoslovenská literárna súťaž:
Lucia Murínová (9. B) – 3. miesto; pripravovala
Mgr. Viera Vrábľová

TELESNÁ VÝCHOVA:
Šach – okresné kolo:
Štefan Blahovec (9. A) – 1. miesto; Nikola Belo-
ritová (5. C) – 1. miesto, Andrea Podstavková (5.
C) – 2. miesto; pripravoval Mgr. Miroslav Kvak
Šach – GPX:
Jozef Turoň (6. A) – 3. miesto; pripravoval Mgr.
Miroslav Kvak
Stolný tenis – okresné kolo:
družstvo: Lukáš Rabčan (8. A), Dušan Kolenčík
(8. B), František Kuhejda (7. A), Jakub Kuhejda
(3. A) – 1. miesto; krajské kolo – 5. miesto;
pripravoval p. Milan Laššák

INFORMATIKA:
Informatická súťaž iSOSNO:
Patrik Krivulčík (9. B) – 1. miesto; pripravoval
Mgr. Serafín Beňuš
Technická olympiáda – okresné kolo:
Tomáš Brisuda (7. B) – 1. miesto; 2. miesto v
Región ORAVA, Dávid Pokorný (8. A) – úspešný
riešiteľ, Richard Kvak (7. A) – úspešný riešiteľ;
pripravoval  Mgr. Ján Salaj
PALMA junior – celoslovenská programator-
ská súťaž:
Patrik Krivulčík (9. B), Šimon Viater (9. B) – 1.
miesto
Marcela Beloritová (9. B), Dávid Dendis (8. B) –
úspešní riešitelia; pripravoval Mgr. Serafín Beňuš

ANGLICKÝ JAZYK:
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo:
Patrik Krivulčík (9. B) – úspešný riešiteľ; pripra-
vovala Mgr. Katarína Paľáková
Divadelný festival v cudzom jazyku v Nitre:
Ocenenie za jazykovú spontánnosť a rekvizity -
Mária Butková (9. B), Júlia Kolenčíková (9. B),
Natália Krivulčíková (6. B), Erika Kolenčíková
(8. B), Aneta Brišová (8. A), Lenka Brisudová (8.
B), Laura Vrábeľová (6. B) , Romana Olbertová
(8. A), Dominika Kurčinová (6. B) , Laura Tiso-
ňová (6. B), Ema Škamorová (8. A); pripravovali

Mgr. Katarína Paľáková a Mgr. Beáta Pojezdalo-
vá
Medzinárodná projektová súťaž v ANJ – Pro-
ject competition 2017:
družstvo: Michaela Brňáková (9. A), Adela Brňá-
ková (9. A), Michal Gluštík (9. A) – umiestnenie
v TOP 20; pripravovala Mgr. Katarína Paľáková
Jazyková súťaž ABC – variant A, variant B:
Zuzana Kolenčíková  (6. A) – 1. miesto; pripravo-
vala Mgr. Katarína Paľáková
Natália Kojdová  (5. B) – 1. miesto, Štefan Blaho-
vec  (9. A) – 1. miesto, Bianka Sumegová (6. B) –
2. miesto, Miroslava Svinčáková (7. A) – 3. miesto,
Eliška Brňáková (8. A) – 3. miesto, Andrea Flor-
ková  (5. A) – 3. miesto; pripravovala Ing. Anna
Mlichová

MATEMATIKA:
Matematická olympiáda – okresné kolo:
Patrik Krivulčík (9. B) – 1. miesto; krajské kolo –
5. miesto; pripravoval Mgr. Serafín Beňuš
Štefan Blahovec (9. A) – 1. miesto; pripravovala
Mgr. Eva Mateášová
Šimon Murín (5. A) – 3. miesto, Mária Kolenčí-
ková (5. A) – 3. miesto, Branislav Krivulčík (8.
B) – 1. miesto, Adriána Kolenčíková (8. B) –
úspešná riešiteľka; pripravovala Mgr. Monika Bra-
chňáková
Jakub Brišák (6. B) – úspešný riešiteľ; pripravo-
vala Mgr. Zuzana Laššáková
Matematická pytagoriáda – okresné kolo:
Tatiana Kolenčíková (3. A) – úspešná riešiteľka;
pripravovala Mgr. Alena Kojdová
Šimon Murín (5. A) – 3. miesto, Mária Kolenčí-
ková (5. A) – úspešná riešiteľka; pripravovala
Mgr. Monika Brachňáková

GEOGRAFIA:
Geografická  olympiáda – okresné kolo:
Nikola Holubčíková (5. C) – 3. miesto; pripravo-
vala Mgr. Helena Klimčíková

BIOLÓGIA:
Biologická olympiáda – okresné kolo, kategó-
ria C:
Tamara Kvaková (8. A) – 1. miesto, krajské kolo
– úspešná riešiteľka, Michaela Brňáková  (9. A) –
2. miesto, Marika Cabajová (9. A) – 4. miesto;
pripravoval Ing. Peter Oparty
Biologická olympiáda – okresné kolo, kategó-
ria D:
Bianka Sumegová (6. B) – úspešná riešiteľka;
pripravoval Ing. Peter Oparty

Biologická olympiáda – okresné kolo, kategó-
ria E:
Barbora Brňáková (8. B) – úspešná riešiteľka;
pripravoval Ing. Peter Oparty

DEJEPIS:
Dejepisná olympiáda – okresné kolo:
Marcela Beloritová (9. B) – úspešná riešiteľka;
pripravovala Mgr. Katarína Kojdová

FYZIKA:
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo:
Štefan Blahovec (9. A) – 1. miesto, Patrik Krivul-
čík (9. B) – 2. miesto, krajské kolo – 4. miesto,
Lucia Murínová (9. B) – 3. miesto, krajské kolo –
úspešná riešiteľka; pripravoval Mgr. Ján Salaj
Archimediáda:
Branislav Mateáš (7. A), Ján Murín (7. B), Timo-
tej Vavreček (7. A) – úspešní riešitelia;  pripravo-
val Mgr. Ján Salaj
Náboj Junior – okresné kolo:
družstvo: Štefan Blahovec (9. A), Patrik Krivul-
čík (9. B), Lucia Murínová (9. B), Šimon Viater
(9. B) – 3. miesto; pripravoval Mgr. Ján Salaj

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA:
Biblická  olympiáda – okresné kolo:
družstvo: Zuzana Janetová (9. A), Erika Kojdová
(9. A), Lucia Kvaková (9. A) – 3. miesto; pripra-
vovala Mgr. Zdena Majcherová

CHÉMIA:
Chemická  olympiáda – okresné kolo:
Lucia Murínová (9. B), Tamara Kvaková (9. A) –
úspešné riešiteľky; pripravovala Mgr. Eva Mateá-
šová

VÝTVARNÁ  VÝCHOVA:
Dúha – celoslovenská výtvarná súťaž:
Barbora Srogoňová (4. A) – cena poroty; pripra-
vovala Mgr. Iveta Kozáková
Vesmír očami detí – okresné kolo:
Barbora Srogoňová (4. A) – 1. miesto, celoslo-
venské kolo – 1. miesto, Lucia Smolková (7. B) –
1. miesto; pripravovala Mgr. Iveta Kozáková

Zber tetrapakov:
1. miesto – Samuel Brisuda (8. B)
2. miesto – Erika Mikulová (3. B)
3. miesto – Karin Miterková (4. A)
Zber papiera:
1. miesto – Samuel Brisuda (8. B)
2. miesto – Júlia Pacoňová (2. A)
3. miesto – Lucia Pojezdalová (5. A)

Rekonštrukcia školských podláh

Milí čitatelia Lesnianskych novín. Mnohí z vás, ktorí máte deti navštevujúce našu
základnú školu, viete, že v marci na našej škole prebiehala rekonštrukcia a výmena
podláh v triedach na 1. poschodí. Podlahy už boli v havarijnom stave. Parkety
a linoleum bolo rokmi veľmi poškodené. Medzi parketami sa vytvárali veľké medzery,
nepriliehali k sebe, začali sa uvoľňovať a pod nimi sa nachádzal asfalt , škváro-betónový
poter a veľa prachu. Podlahy boli nevhodné pre žiakov z hľadiska bezpečnosti a hygieny
a veľmi zle sa udržiavali v čistote. Rekonštrukcia prebehla celkom rýchlo. Počas nej sa
žiaci z dolnej chodby učili v trošku stiesnených podmienkach, ale výborne to zvládli
(dokonca sa im to páčilo). Keďže výmenu potrebujú aj podlahy v triedach na hornej
chodbe, počas letných prázdnin plánujeme rekonštrukciu aj v triedach pre II. stupeň.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri výmene a oprave podláh, zvlášť našej obci, pánu
starostovi za vybavenie dotácií na riešenie tohto havarijného stavu na 1. aj 2. poschodí,
ako aj na riešenie havarijného stavu šatní, ďakujem aj poslancom OZ za financovanie
spoluúčasti. Osobitne ďakujem aj našim deviatakom, ktorí pomáhali aj počas riaditeľ-
ského voľna a chcem požiadať všetkých žiakov, aby si vážili nové zrekonštruované
priestory, aby dlho slúžili aj ďalším generáciám.

Mgr. Miroslav Kvak
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56 deviatakov nahradí v školských laviciach 52 prvákov

Ako to už býva, všetko čo raz začne, sa raz aj skončí. Predškolákom sa skončili časy v škôlke a našim deviatakom zazvonil posledný zvonček
v základnej škole. Síce sa lúčili, ale s radostným očakávaním opäť nového začiatku? Všetkým prajeme, aby bol príjemný a úspešný!?
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Aj tento rok sa Folklórny súbor Fľajšovan v spolupráci s Obecným
úradom podujal zorganizovať už 7. ročník detského folklórneho festi-
valu s medzinárodnou účasťou.

S bohatým kultúrnym programom na ňom vystúpili deti z českého
detského súboru Ostravička, deti z poľskej družobnej dediny Ujsoly Mlode
Juhasy, deti FS Goralček zo Suchej Hory, DFS Poludienok z Lokce, deti FS
Sihelček zo Sihelného, DFS Oščadnička ako aj náš Fľajšovanček a Malá
Magurka.

Dvojdňový festival sa začal už v sobotu 3. júna niekoľkými vystúpenia-
mi v kultúrnom dome, v nedeľu sa začínalo slávnostnou sv. omšou a
sprievodom do areálu základnej školy. Všetci diváci festivalu sa tešili
kultúrnemu zážitku v podaní originálnych vystúpení tých najmenších. Toto
podujatie takisto obohatili naši miestni remeselníci so svojimi výrobkami.

Redakcia
LN

V piatok 2. júna po večernej svätej omši k nám zavítali deti z Lendaku
v Tatrách. V kultúrnom dome nám predstavili divadelné pásmo o zjavení
Panny Márie vo Fatime. Všetci diváci z predstavenia odchádzali s pekným
kultúrnym a zároveň duchovným zážitkom. Aj touto cestou chceme poďa-
kovať všetkým účinkujúcim aj tým, čo sa podieľali na zorganizovaní tohto
vystúpenia.                                                                      Anna Pojezdalová

Divadelné predstavenie FATIMA

Medzinárodný detský festival FOLKLÓR BEZ HRANÍC
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Prečo práve Vietnam a Kambodža?
V roku 2015 sa nám podarilo navštíviť Mjan-

marsko (bývala Barma). Je to úžasná krajina. Bol
to náš prvý kontakt s juhovýchodnou Áziou. Tam
sme zistili, že tento región a kultúra nám „reže“

a povedali sme si, že sa tam určite musíme vrátiť.
Slovo dalo slovo, dlhé hodiny plánovania termí-
nu a itineráru a nakoniec padol výber na Vietnam
a Kambodžu. Cestou tam sme mali celodenný
prestup v Dubaji a cestou naspať sme sa zastavili
v Bangkoku, takže sme nakoniec videli ešte viac,
ako sme plánovali.

Prvý dojem po prílete do tejto krajiny?
Boli ste niečím zaskočení?

Prileteli sme do hlavného mesta Vietnamu -
Ha Noi. Keďže sme prileteli 26. decembra, hore
na severe bolo trochu chladnejšie. Na letisku sme
si vystáli radu na víza, zaplatili poplatok a boli
sme pripravení objavovať krásy Vietnamu. Pred
letiskom čakalo množstvo otravných taxikárov
a kričali na nás z každej strany „taxi, my friend?“.
Nakoniec sme naskočili na MHD a vybrali sme
sa smerom do centra mesta. Zaskočení sme boli
šialenou dopravou v uliciach a neskutočným

množstvom motoriek. Zvyknutí z našich končím
sme poslušne čakali na prechode pre chodcov,
kým nám niekto zastaví, no hneď sme zistili, že
to je márne. Treba sa pokojne vydať cez cestu
a oni vás nejako obídu .

Ako vás vnímali domáci? A naopak, čo by
ste nám o nich prezradili vy?

Bolo to naozaj rôzne podľa lokality. Vietnam
je už pomerne rozvinutá turistická destinácia, čo
sa, samozrejme, odráža aj na správaní ľudí. Vo
všeobecnosti sa hovorí, že ľudia na juhu Vietna-
mu sú oveľa prívetivejší ako na severe. Je to dané
aj historicky, keďže Vietnam bol dlhé roky rozde-
lený na severný a južný. Výnimkou je ale najse-
vernejší sever- a teda Vietnamské hory a okolie
mesta Sa Pa, tam sme boli na dvojdňovom treku
a ľudia boli naozaj veľmi milí. Je to primárne
poľnohospodársky a chudobný región, kde jedi-
ným zdrojom obživy je pestovanie ryže na kas-
kádových terasových políčkach. Tu sme prespali
u lokálnej rodiny- boli to dosť bojové podmien-
ky, spali sme v chatrči v prekrásnom prostredí
v nadmorskej výške cca 1500 m n.m. Stálo to ale
zato, bol to naozaj autentický zážitok – bývali
a jedli sme s domácimi. Na treku sme mali sprie-
vodkyňu Tcho z miestnej etnickej skupiny
Hmong, ktorá nám porozprávala takmer všetko
o sebe a ich kultúre. Vedela perfektne po anglic-
ky a naučila sa to sama na trhu od turistov. Ľudia
v tomto regióne majú naozaj ťažký život - hlavne
ženy tu nemajú veľmi dobré postavenie. Naša
Tcho mala aspoň to šťastie, že si mohla vybrať
manžela, iné také šťastie nemajú, nehovoriac
o zaobchádzaní s nimi.  Druhej sprievodkyne,
ktorá dosť trpela, sme sa pytali, či nerozmýšľa
nad útekom, odpovedala že: „každý deň, ale to
by znamenalo, že musím opustiť deti a to neuro-
bím“. Aby som ale odľahčil tému, večer sme sa aj
zabavili a s miestnymi sme pili ryžovú pálenku -
dali sme si aj do „druhej ruky“, ako hovoria oni.
Ak by ste sa tam niekto niekedy vybrali, odporú-

čam sprievodkyne zo SaPa Sisters – zaručený
výnimočný zážitok.

Ako dlho ste sa tam zdržali? Navštívili ste
len vnútrozemie alebo aj prímorskú časť?

Zdržali sme sa 23 dní aj s cestou. Vietnam
sme prešli od severu na juh – naša cesta začala
v Ha Noi, pokračovali sme nočným vlakom za
trekom v prekrásnych prírodných scenériách ry-
žových terás v Sa Pa na severe Vietnamu, potom
sme prešli do Ha Long Bay (dračie zuby) – prí-
rodné dedičstvo Unesco, ďalej sme preleteli do
centrálneho Vientnamu do miest Hue a Da Nang
- ďalšie Unesco pamiatky – je to síce pri mori, ale
v strednom Vietname bola vtedy sezóna dažďov,
neboli veľmi vhodné podmienky na kúpanie .

Z centrálneho Vietnamu sme sa presunuli na juh
do mesta Ho Chi Minh City – najväčšie mesto
Vietnamu, odkiaľ sme pokračovali cez deltu rie-
ky Mekong do hlavného mesta Kambodže -
Phnom Penh.

Tu sme sa dlho nezdržali, počkali sme na
nášho známeho taxikára, ktorý nás odviezol na
juh do mesta Sihanoukville – mesto na pobreží
a najväčší prístav Kambodže. Na pláži, resp.
v plážových baroch to tam riadne žije, či už cez
deň, alebo v noci. Ak by ste mali záujem, fungu-
jú tu rôzne „neresti“ - niečo na štýl Bangkoku,
alebo niektorých thajských ostrovov. Cesta až
sem bola fakt náročná, hlavne na presuny, a tak
náš ďalší cieľ bol ostrov Koh Rong Samloem –
nádherný panenský ostrov v Indickom oceáne so
snehovo bielym pieskom a gýčovou tyrkysovou
vodou. Na ostrove je len pár rezortov, takže máte
stále pocit že ste tam takmer sami. Prúd funguje
len cez deň, bankomat žiadny, platba kartou
takmer nemožná, internet úbohý – čo len umoc-
ňuje dojem nedotknutého raja – ideálne miesto
pre oddych a načerpanie síl na ďalšiu cestu. Dosť
bolo oddychovania a vybrali sme sa nočným
busom smer Siem Reap – chrámy Angkoru –
najvýznamnejšia kultúrna pamiatka Kambodže
a jedna z najvýznamnejšćh na svete. Je to arche-
ologické nálezisko bývalého centra Kmérskej ríše
v období 9.–15. storočia. Nachádza sa tu množ-
stvo chrámových komplexov, kde sa natáčalo aj
viacero filmov – napr. Indiana Jones, Tomb Ri-

der atď.. Zo Siem Reap sme si ešte urobili menší
výlet k jazeru Tonle Sap, konkrétne do dediny
Kampong Phluk. Je to najväčšie jazero JV Ázie
a zaujímavosťou je, že počas obdobia dažďov
jeho plocha narastie z 3000 m2 až na 10 000 m2

a práve preto sú všetky dedinky na jeho brehu
postavené na koloch, aby odolali náporu vody -
sú to tzv. „floating villages“ (plávajúce dediny).

Sedemmíľové boty — Vietnam a Kambodža

Aj do týchto vzdialených krajín sa vybrali naši už známi cestovatelia. Na to, čo ich priviedlo
k tomu, aby navštívili práve tieto krajiny, sme sa ich opýtali za vás. Vybrali sa opäť spoznať niečo
nového, skupinka štyroch ľudí – Peter, Veronika, Natália a Matej, z toho traja Lesňania. Peter
Murín, jeden z účastníkov tejto výpravy, vám o týchto krajinách prezradí viac.
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5 PPROTI 5

Kto z nás by nepoznal známu televíznu súťaž s moderátorom Andrejom
Bičanom 5 proti 5? Predposledný marcový týždeň išla snáď na všetkých televíz-
nych obrazovkách v Lesnej, keď sme mohli fandiť naším dievčatám, ktorým sa
v tejto hre dosť dobre darilo. Až štyri večery sme mohli sledovať a držať palce
Hanke Bartošovej, Barborke Bartošovej, Alenke Srogoňovej, Silvii Srogoňovej
a Dominike Olbertovej, ktorá to všetko vymyslela a tím do súťaže prihlásila.

Redakcia LN

  6. júna do našej školy zavítala návšteva z južnej Moravy. Prišli k nám
sokoliari zo spoločnosti na ochranu dravcov Zayferus. Pripravili si pre
nás veľmi zaujímavú prednášku o dravcoch z celého sveta a zároveň
nám týchto dravcov predstavili. Všetko sa to odohralo na veľkom
futbalovom ihrisku. Videli sme supy, orly, haje, sovy, sokoly. Sokoliari
mali pripravené rôzne otázky, aby si overili, akí sme boli pozorní
poslucháči. Tí najpozornejší z nás boli odmenení rôznymi menšími
i väčšími darčekmi. Na záver prednášky nám svojich vtáčích dravcov
predstavili aj vo vzduchu. Veru, bolo sa na čo pozerať a občas sme
zabudli aj dýchať. Bolo to super!                                 Zuzana Brňáková

Vyhrala celoslovenskú súťaž barma-
nov — Ľubka Krivulčíková

Začiatkom mája sa v Námestove konala celoslovenská gastrono-
mická súťaž stredných škôl TOP GASTRO SLOVAKIA 2017. Tejto
súťaže sa v kategórii barmanov zúčastnila aj naša Ľubka Krivulčíko-
vá, ktorá navštevuje Strednú odbornú školu obchodu a služieb
v Dolnom Kubíne. Spomedzi 20 súťažiacich získala krásne 1. miesto,
čo svedčí o jej talente a profesionálnej zručnosti. Podobne koncom
marca na medzinárodnej barmanskej súťaži v miešaní nápojov
CASSOVIA CUP 2017 v Košiciach sa jej podarilo dosiahnuť
2. miesto. Na súťaže ju pripravovala Mgr. Iveta Mariňáková. Našej
víťazke gratulujeme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov najmä v jej
profesii, ale aj v osobnom živote.                                  Redakcia LN

Zo Siem Reap už naša cesta smerovala do
Bangkoku, kde sme strávili ešte dva dni.

Máte aj nejaký kuriózny zážitok? Niečo na
pobavenie?

Vo všeobecnosti prejsť cez cestu vo Vietname
bol celkom adrenalín. Kuriozít tam bolo požeh-
nane, najmä na ulici a na trhoch - z niektorých
„špecialít“ nás seriózne naťahovalo , napr. ha-
dia pálenka, potkany a kadejaká iná háveď. Od-
hodlali sme sa len na žaby. Komické bolo aj na
treku v Sa Pa, naša sprievodkyňa Tcho sa vyslo-
vuje „Čo“ a to v komunikácii používame relatív-
ne často. Ona sa stále otáčala a nechápala, prečo
ju stále voláme a nič vlastne nechceme . V JV
Ázii sa dá celkom lacno najesť aj bývať – za
15–20 USD nájdete ozaj kvalitné ubytko, nieke-
dy aj s bazénom. Čo sme naozaj nechápali, keď
sme si kúpili dvojdňový výlet z Ho Chi Minh

City až do Phnom Penh - množstvo presunov
autobusom a loďou, návšteva plávajúcich trhov,
obed, ubytovanie, raňajky, ďalšie výlety a nako-
niec speed boat z Vietnamu do Kambodže – toto
všetko za 45 USD/osoba. Stále sme čakali, kedy
niekto príde a povie nám, že toto je už za prípla-
tok, a stále nič, všetko v cene .

Odporúčate navštíviť túto krajinu aj iným?
A vy, vrátili by ste sa tam ešte raz?

Samozrejme, odporúčam a pokojne by som
sa tam vrátil. Vietnam je krásna krajina a určite
má, čo ponúknuť z prírody aj histórie – v jednom
článku je nemožné všetko obsiahnuť, ale skutoč-
ne to stojí zato. Mne osobne sa ale viac páčila
Kambodža. Neviem, čím je to dané, možno tým,
že krajina je zaostalejšia a chudobnejšia, ale na
druhej strana sú ľudia oveľa prístupnejší. Kam-
bodža mala veľmi krutú a drsnú históriu – od

Kmérskej ríše, cez ťažké bombardovania počas
vojen až po tyraniu jedného z najväčších despo-
tov všetkých čias – Pol Pot – diktátor a despota,
vodca červených Kmérov, ktorý zabil viac ako
2 milióny Kambodžanov a takmer zruinoval celý
národ. Neslávne známe je väzenie Toul Slneg,
kde vyhubil takmer celú inteligenciu národa. Kra-
jina sa však zo všetkého dostala a momentálne sa
prudko rozvíja kapitalizmus, čo je aj na škodu,
ale asi sa tomu nedá zabrániť. V každom prípade
je to krásna krajina a odporúčam každému, ako
sa hovorí u nás, ísť do Kambodže lekvár kosiť. 

Za spracovanie a priblíženie týchto krajín ďa-
kujeme Petrovi Murínovi. Zároveň želáme ces-
tovateľom ešte veľa príjemných cestovateľských
zážitkov .

Stretnutie s dravcami
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Dostali ste upomienku
z knižnice?

Pátrate v pamäti, kde a kedy ste
si knižku požičali? „Naozaj som
si ju požičal ja?“ „Ja som si takúto
knižku nikdy v živote nepožičal...“
„Kde som ju založil?“

Obecná knižnica sa pustila po
niekoľkých rokoch do opätovného
písania upomienok. S príchodom
letných prázdnin a letných prác
pooprašujte aj staré už prečítané
knihy a prezrite ich, či sa medzi
nimi nenachádza aj niektorá
z obecnej knižnice. Upozornením
bude pečiatka na  prvých stranách
knihy.

V septembri bude obecná kniž-
nica posielať druhú vlnu upo-
mienok. Máte knižku v preuka-
ze už odpísanú? Príďte sa pora-
diť o prípadných nejasnostiach
do obecnej knižnice každý deň
v čase od 11.00 do 15.00 hodiny.

Pustime sa spoločne do hľadania
zabudnutých a nevrátených kníh
na ktorých návrat čakajú ďalší či-
tatelia.

Helena Jakubova

Vo štvrtok 18. mája sa naši žiaci
pustili do upratovania. Hrable, lopa-
ty, metly, fúriky, ako aj vrecia na
odpadky zobrali do rúk všetci žiaci
základnej školy, pomáhali im aj škôl-
kari. Všetko sa to dialo za pomoci
učiteľov a našich lesníkov. Výsled-
kom je krajšia dedinka. Odpadkov
sa v prírode našlo veru dosť, aj keď
ide o komodity, ktoré sa už roky
separujú. "Je neuveriteľné, čo všetko
ľudia dokážu doniesť do lesa a ne-
chať tam," hovorí Ján Olbert, jeden
z miestnych správcov lesa. "Les
čistievame pravidelne, ľudia nechá-
vajú v lese rôzne obaly z nápojov či
potravín, ale sú schopní priniesť aj
veľkoobjemový odpad ako pneuma-

Brigáda ČISTÁ DEDINA

tiky, fotelky, televízor či chladnič-
ku." Príroda si s tým sama neporadí,
ľudia by mali vedieť, že ak do príro-
dy niekde prinesú odpadky, niekto
to za nich musí neskôr upratať. „Naj-
viac odpadkov nachádzame v lese
pri ceste. Ľudia prídu autom a „ne-
žiaduce veci” tam jednoducho ne-
chajú” dodáva náš lesník. Počas bri-
gády sa okrem veľkoobjemových
odpadov v jednotlivých osadách na-
šej dediny vyzbieralo viac ako 140
vriec odpadkov. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí pomáhali pri čistení,
ako aj tým, ktorí takúto brigádu zor-
ganizovali. Teraz si už len môžeme
priať, aby nám takáto čistá dedinka
vydržala čo najdlhšie.

Za LN Jozef Rošťák

Vypni TELKU, zapni SEBA

Od 29. mája do 2. júna 2017 sa v našej farnosti usku-
točnila akcia s názvom Vypni telku zapni seba. Tento rok
sme spoločne objavovali čaro a krásu priateľstva. Stretá-
vali sme sa denne dve hodiny v pastoračnom centre
a plnili sme úlohy súvisiace s priateľstvom. Keďže nám
celý týždeň prialo počasie, všetky aktivity spojené s VTZS
sme realizovali vonku za základnou školou. Športové,
tímové alebo tvorivé dielne sme hravo zvládli.

Týždeň sme ukončili najvyšším počtom detí – s ani-
mátormi nás bolo viac ako 100!

Týmto chceme pozdraviť
všetky deti, ktoré s nami ob-
javovali čaro priateľstva a po-
ďakovať im za to, že na týždeň
vymenili telku, internet a mo-
bil za hru, priateľstvá, zážit-
ky a predovšetkým BOHA.

VIAC PRIATEĽSTVA,
                  VIAC RADOSTI!

Lesnianski eRkári ;)
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Deti základnej školy, ktoré navštevujú ha-
sičsky krúžok, sa celý rok dozvedali o nebez-

pečenstve požiaru, jeho zdolávaní a používa-
ní technických prostriedkov. Učili sa viazať
hasičské uzly, spájať a rozmotávať hadice či
používať hasiace prístroje. Ku koncu školské-
ho roka svoje poznatky zúžitkovali pri prípra-
ve na detskú súťaž Plameň vo Veličnej. Súťa-
žili v dvoch disciplínach: útok s vodou (pred-
vedené u nás 25. júna) a postupové disciplíny
– štafetový beh a požiarny útok s prekážkami.
Našu obec reprezentovali: družstvo dievčat,
ktoré skončilo v útoku s vodou na 8. mieste
a v postupových disciplínach na 6. mieste

Spomienka Sv. Floriána — sviatok HASIČOV

Príprava novej generácie hasičov

z celkového počtu 13 družstiev. Mladí chlapci
skončili na 29. mieste v útoku s vodou

a v postupových disciplín na 30. mieste
z celkového počtu 32 družstiev. Naše deti
tvorili najmladšie družstvo. Ich priemerný vek
bol iba 8 rokov.

Uskutočnili sa aj Okresné súťaže v starších
kategóriách. Dorastenci skončili na 14. mies-
te zo 16. Súťaž dospelých bola v Námestove,
kde ženy skončili krásnom na 2. mieste
z 11 družstiev a muži na 18. mieste z 25.

Hoci príprave na súťaž, hlavne u menších
hasičov, venujeme veľa času, popredné umiest-
nenie nie je naším prvotným cieľom. Je to iba
prostriedkom k získaniu zručností a hlavne
motivácie stať sa v budúcnosti dobrovoľným
hasičom. Veríme, že z týchto mladých a do-
rasteneckých hasičov, budú ľudia nápomocní
občanom v núdzi.

Všetky informácie o aktivitách našich ha-
sičov či foto zo súťaží nájdete na našej stránke
www.dhzoravskalesna.sk.             Štefan Murín

4. mája si aj naši dob-
rovoľní hasiči pripomenu-
li sviatok svojho patróna –
Sv. Floriána. Pred svätou
omšou tiež tradične polo-
žili veniec na pamätník po-
stavený našim padlým spo-
luobčanom v I. a II. sveto-
vej vojne.

Aj touto cestou v mene
všetkých Lesňanov ďaku-
jeme našim dobrovoľným
hasičom za ich obetavú
prácu a zároveň si prajme
čo najmenej naozajstných
zásahov.                          JR
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Cyklopretek
„Kysuce — Orava
cez kopec“

Dňa 19. augusta sa uskutoční 2. roč-
ník cyklistického preteku, ktorý spája
náš a kysucký región. Organizátormi
pretekov je obec Zborov nad Bystricou
a obec Oravská Lesná. Štartuje sa zo
Zborova na akomkoľvek bicykli (okrem
elektrobicykla), sprievodným poduja-
tím je Súťaž vo varení kotlíkového gu-
lášu, na ktorú sa môže prihlásiť 2 – 6
členné družstvo do 31.júla. Celé podu-
jatie bude spestrovať kultúrny program
a prezentácie remeselníkov.

Krásny výhľad a dostatočný pohyb je nie-
čo, za čím sa oplatí šľapať. Preto sme sa už po
tretí raz vybrali spoločne po lesniansky tu-
ristikovať. Tentokrát naše kroky viedli len
kúsok od nás, na Babiu horu.

Babia hora je najsevernejší vyhliadkový
bod Slovenska a zároveň najvyšší vrch Orav-
ských Beskýd. Leží priamo na hranici s Poľ-
skom, čo sa dalo veľmi ľahko uhádnuť aj

Dobrodružný výstup na Babiu horu

podľa osadenstva, ktoré sme na vrchole stretli.
Vďaka priam ukážkovému počasiu sme si uži-
li dokonalý výhľad a viacerí sme si domov
priniesli efektné ruksakové opálenie.

Veľký záujem o spoločnú turistiku skresal
fakt, že v ten víkend bolo ešte pomerne dosť
iných akcií. Preto sa nazbieralo len 35 nadše-
ných turistov a jedno ukulele, s ktorým nám
Paťka spríjemňovala nielen cestu, ale aj od-

dych vo výške 1 725 m n. m. Spoločne sme
prešli viac ako 600 km, čo sa rovnalo takmer
1 miliónu krokov.

Organizácie sa opäť podujal Tono Kat-
renčík a Martin Podstavek, ktorým opäť raz
za ich aktivitu ďakujeme a tešíme sa na ďalší
dobrodružný výstup.

Mária Brišová

ČAS A MIESTO: 15. 7. (sobota), Or. Lesná,
futbalové ihrisko

KATEGÓRIE:
• muži do 40 rokov
• muži nad 40 rokov
• ženy do 40 rokov
• ženy od 40 rokov
• deti do 12 rokov (trať 2 km na futbalovom

ihrisku)

REGISTRÁCIA prebieha priamo na mieste
(futbalové ihrisko TJ Oravská Lesná.) Začiatok
registrácie je od 9:00 - 10:00.

ZAČIATOK BEHU: 10:00
Štartovné je 5 € na bežca (deti do 12 rokov

ZDARMA. Pre prvých 50 registrovaných je trič-
ko zadarmo. Pre všetkých bežcov je zabezpečený
pitný režim aj občerstvenie po behu v podobe
švédskych stolov. Na trati bude každé 3 km sta-
novište s tekutinami a občerstvením. :)

Výťažok z celej akcie bude venovaný na roz-
voj športu v Or. Lesnej a charitatívnu pomoc.

Je to Beh zdravia a prihlásiť sa môžete naozaj
všetci. Trať netreba odbehnúť celú, môžete ísť
kľudne aj chôdzou, ide hlavne o to, aby sme
rozpohybovali svoje telo.

Za Partiu mladých
Anton Katrenčík

BEH ZDRAVIA 2017

Aj tento rok sa na vás tešíme na 2. ročníku BEHU ZDRAVIA v Oravskej Lesnej, kde oživíte
športového ducha a posilníte svoju vytrvalosť. Tento rok sme pre vás vybrali EXLUZÍVNU trasu
s dĺžkou 13 km, ale zvládnu ju naozaj všetci (povrch asfalt).
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 Z obecnej matriky INZERCIA

Predajňa MIMEX
nachádzajúca sa za hotelom Tyrapol
vám ponúka na predaj plávajúce

podlahy, PVC, vinyl,  koberce, tapety,
garniže, záclony a ďalšie doplnky.

Kontakt tel.: 0907 819 903

Vyberanie žumpy
Máte plnú žumpu a potrebujete ju vybrať?
Zisťovali sme za vás, na koho sa môžete
obrátiť. Oficiálne takúto službu v našom

okolí poskytuje Oravská vodárenská
spoločnosť, viac informácií vám k tomu

poskytne
pán Grebáč na tel. čísle 0905 850 599.

Redakcia LN

Predajňa HERPLAST
nachádzajúca sa za hotelom Tyrapol vám

ponúka plastové a hliníkové okná a dvere,
garážové brány, široký výber interiéro-
vých  dverí, žalúzie, rolety, siete proti

hmyzu.
Kontakt tel.: 0907 819 903

OPRAVA BICYKLOV v ústredí obce.
Viac informácií na tel. čísle 0917 863 970

Medzi nás prišli

Marec 2017
Nina Majkútová
Laura Dendisová
Daniel Gaššo
Laura Polečová
Žaneta Zmorayová

Apríl 2017
Adam Polák
Tomáš Motýľ
Barbora Fedorová

Máj 2017
Peter Kolenčík
Filip Mularčík
Ondrej Hanuliak
Natália Pojezdalová

Jún 2017
Lenka Kureková
Michaela Vrábľová
Soňa Podstavková
Martina Polečová

Od nás odišli

Marec 2017
František Dendis 93 r.
Anton Holubčík 87 r.
Štefan Soľava 65 r.
Justína Brišová 83 r.

Apríl 2017
Anna Dulovcová 87 r.

Máj 2017
Emil Paľák 81 r.

Jún 2017
Pavol Briš 67 r.
Anna Brišová 85 r.
Justín Murín 73 r.
Anna Brachňáková 89 r.

Tak ako kedysi,
nech vám v srdci zvony znejú!
Zdravie, lásku a Božie požehna-
nie 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.

Zo srdca jubilantom želáme ešte
veľa spoločných rokov života.

Redakcia LN

Krásne výročie sobáša
   oslávili:

50 rokov spoločného života:
Oľga a Pavol Tereštík 29. 10. 2016
Kristína a Ľudovít Vrábeľ 14. 1. 2017
Júlia a Juraj Paľák 28. 1. 2017
Anna a Justín Vrábeľ 25. 5. 2017

55 rokov spoločného života:
Ľudmila a Blažej Florek 24. 4. 2017
Terézia a Juraj Briš 30. 4. 2017

Jubileum oslávili...

Marec 2017
75 rokov - Jozef Chudoba
70 rokov – Albín Viater
Anna Dendisová

Apríl 2017
90 rokov – Jozefína Laššáková
85 rokov – Justín Kolenčík
80 rokov – Justína Brišová

–  Jozefa Holubčíková
75 rokov – Júlia Paľáková

Máj 2017
80 rokov – Emília Kolenčíková
70 rokov – Irena Krivulčíková

   Emília Vrábľová

Jún 2017
70 rokov – Martin Kojda

                            Jozef Murín

Dividendy z Urbariátu môžete dostať na účet
Výbor Urbariátu pozemkového spoločenstva oznamuje svojím členom, že si môžu

vyzdvihnúť svoje dividendy aj prostredníctvom prevodu na účet.
Stačí len poslať na mail: urbariatlesna@centrum.sk

osobné údaje a číslo svojho účtu, obratom mu bude zaslaná finančná čiastka
podľa výšky jeho podielov. Taktiež si môžu pozrieť množstvo podielov na liste

vlastníctva č. 2483 v katastrálnom území obce Oravská Lesná.

Za výbor spoločenstva Jozef Brňák predseda Urbariátu

Anna Pojezdalová, matrikárka
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Bronzový junior
v armwrestlingu

22. 4. 2017 sa v neďalekej Vavrečke konali
23. Juniorské majstrovstvá SR do 18 a do 21
rokov v armwrestlingu, na ktorých sme mali aj
my Lesňania svojho zástupcu. Súťaže sa zú-
častnil 16-ročný Stanislav Richter, ktorý si
domov odniesol aj zaslúžené ocenenie. Pod ve-
dením trénera Lukáša Majkúta sa v ľavej ruke
umiestnil na skvelom treťom mieste. A to len po
približne 5 mesačnom tréningu. Hoci sa podob-
nej súťaže zúčastnil prvýkrát, ambície má veľké
a na ďalší rok si chce priniesť domov zlato.

Blahoželáme a držíme palce v ďalších súťa-
žiach.

Mária Brišová

Pre trošku úsmevu...

„Mirko, čo povedal tatino na tvoje vysvedčenie?“
„Nič, len krútil hlavou.“
„Takže to nebolo tak strašné, nie?“
„No, on krútil mojou hlavou...“

„Tak ako dopadlo vysvedčenie?“
„Samé jednotky.“
„No to si sa musel celý rok usilovne učiť, že?“
„Ale kdeže celý rok, len chvíľku, než som sa naučil poriadne falšovať vysvedčenie.“

„Čo hovoril tvoj otec na vysvedčenie?“
„Strašne sa hneval, pán učiteľ, radšej sa mu snažte vyhnúť!“

Chlapec nesie domov vysvedčenie, ktoré sa hemží zlými známkami a radostne si hopká a
pospevuje si: „Sláva! Posledné vysvedčenie, naposledy dostanem výprask!“

Príde Maťko celý bledý do lekárne:
„Máte nejaké prášky proti bolesti?“
„A čo ťa bolí?“
„Ešte nič, ale otec práve pozerá moje vysvedčenie...“

Pračlovek si číta vysvedčenie svojho syna a vraví:
„To, že máš trojku z lovu chápem, si ešte mladý. Ale že si prepadol z dejepisu, ktorý má

len dve strany, to je hanba!“

„Hneval sa otec, keď si mu doniesol tak škaredé vysvedčenie?“ vyzvedá v škole učiteľ.
„Ani moc nie. A ten zub sa mi už aj tak kýval.“

Medzi –násťročnými:
„Ty vole, to boli u nás včera večer fofry! Náš pes Nero mi zožral vysvedčenie!!“
„A čo si mu urobil???“
„Za odmenu rezne...“

Peťko ukazuje otcovi vysvedčenie:
„Samá päťka! Samá päťka!! Teda, niečo tak strašné som ešte nevidel!!!“
„Ja tiež nie ocko. Včera som toto vysvedčenie našiel v tvojich starých veciach.“
Hovorí učiteľ žiakovi pri odovzdávaní vysvedčenia:
„Radšej som ti dopísal na zadnú stranu vysvedčenia aj telefón na linku pomoci...“

Naši mladí redaktori

Zbierka hier pre deti
na letné prázdniny

Pred nami sú vytúžené dva mesiace sladké-
ho oddychu od školských  povinností. Iste ich
strávite čo najlepšie. Ak by sa vám však minu-
li nápady, ako sa dá zaujímavo tráviť voľný
čas, ponúkame zopár námetov:
1. Skúste zasadiť kôstku z ovocia, ktoré nájdete

doma. Čerešne, citróny, jablká, melóny,...
Podarí sa vám vypestovať novú rastlinku?

2. Zahrajte si doma ponožkové pexeso. Prineste
všetky ponožky, premiešajte ich a odštartujte
sa. Čo najrýchlejšie nájdite dve rovnaké po-
nožky, zmotajte ich do klbka a hľadajte ďal-
šie. Vyhráva ten, kto má na konci hry najviac
párov.

3. Keď bude pršať, usporiadajte s kamarátmi
turnaj v spoločenských hrách. Môže prísť kaž-
dý, kto prinesie nejakú hru a dobrú náladu.

4. Spočítajte, koľko rokov majú všetci členovia
vašej rodiny spolu.

5. S kamarátmi si vymyslite svoje vlastné tajné
písmo, ktoré nikto iný neprečíta.

6. Nakreslite svoj autoportrét so zatvorenými
očami.

7. Umyte si zuby ľavou rukou. Ak ste ľaváci, tak
to skúste pravou rukou.

8. Viete, aké je nevidieť? Skúste si zaviazať oči
šatkou a prejsť napríklad z izby do kúpeľne.

9. Urobte si s rodičmi na raňajky domáce me-
dúzy – nakrájajte párok na kolieska, napi-
chajte do nich tvrdé špagety a uvarte vo vode.

10. Vyrobte si vlastné pečiatky z plastových vrch-
nákov a dekoračnej peny. Špendlíkom vy-
bodkujte na pečiatky vzorky.

11. Pozbierajte rôzne papierové škatuľky a po-
skladajte z nich robota. Aby vyzeral ako sku-
točný robot, polepte ho hliníkovou fóliou (alo-
balom).

12. Vyrobte si doma vlastné bludisko – stačí vám
k tomu iba papier a nožnice.

Naši mladí redaktori

HANAFEST 2017

Partia Mladých v spolupráci
s TJ Oravskou Lesnou vás pozýva
na hudobnú akciu HANAFEST,
kde sa predstavia TOP slovenskí
a zahraniční DJ a producenti, live
saxofón a mnoho ďalších, ktorí sa
postarajú o skvelú atmosféru po
celú noc!

PIATOK 21.07.2017 (3DJs par-
ty -  DJ Elsy, DJ Martin Cehel-
sky, DJ PMC (CZ), live saxo-
fon)

SOBOTA 22.07.2017 (Oldies
party-DJ Venca)

Partia mladých


