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Prežívame čas, ktorý zvykneme nazývať
časom pokánia, pôstu i časom prípravy na
veľké sviatky. Liturgia nám približuje veľkú
drámu v dejinách ľudstva, ktorá začína trú-
falým pokúšaním Boha Ježiša, ide cez nepo-
chopenie od ľudí, veľké ponižovanie, ktoré
vyústilo na Kalvárii a zastaví sa pri otvore-
nom hrobe Zmŕtvychvstalého. To je dráma,
akú dovtedy ani odvtedy nikto neprežil, len
sa k tomu približujeme.

Život každé-
ho z nás je veľ-
ká dráma. Ne-
chýba pokuše-
nie ani výsmech
či nepochopenie
a niekedy príde
aj Kalvária.
Právom sa pý-
tame: „Kde sa
to skončí?“
Všetko smeruje

k vzkrieseniu, ale bez tej drámy to nejde.
Trúfali si na Krista, nebudeme mať ani my
pokoj. Je tu veľký vplyv mocnosti zla. Zápas
s pokušením, hnevom, neriešiteľné problé-
my a k tomu prichádza ohromné, ale klamli-
vé pozývanie sveta. Sme objektom zápasu,
ale nie sme v tej dráme sami. Ježiš povedal:
„Dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16,33)

Viera v túto skutočnosť nám nastavuje
zrkadlo, cez ktoré môžeme pozerať okom
veriaceho človeka. Je to pohľad viery, ktorá
nám približuje plnú pravdu o živote i budúc-
nosti. V polopravde alebo lži sa nedá správ-
ne žiť. Ľahko si môžeme zameniť hodnoty za
odpadky. Až vo svetle viery si uvedomujeme,
že vo svete sa to ľahko stáva.

Tak si vypočítavosť zameníme za obeta-
vosť, ohováranie skrývame za otvorenosť.
Zbabelosť si nepriznáme, ale hovoríme
o opatrnosti, lenivosť ospravedlňujeme po-
trebou odpočinku. Veľmi ľahko si nahovorí-
me, že potrebujeme šetriť a pritom sme skú-
pi, chceme byť úprimní a pritom sme drzí,
myslíme si, že sme spravodliví a vlastne sme
krutí. Aj v spomenutej dráme si to tak po-
plietli. To je nebezpečný vplyv mocnosti zla.
Tu je čas, kedy môžeme posilňovať svoju
vieru, aby sme vždy kráčali po pravdivej
ceste. Je to náš čas. Prijmime ho s bázňou,
aby sme mohli správne vidieť i spoznávať
hodnoty. Nezameňme ich za odpadky!!!

Prajem požehnané dni tohto pôst-
neho obdobia.

Anton Oparty

Seniori pokračujú vo svojom tradičnom fašian-
govaní. Aj tento rok si pre svoj fašiangový ples
vybrali pondelok pred popolcovou stredou. Po ná-
ročnom dopoludní plnom príprav, vrátane pečenia
domácich šišiek a koláčov, sa ako vždy začala
dobrá zábava. O zábavu sa postarala ich vlastná
hudobná skupina pod vedením Pavla Srogončíka,
ktorá vydržala až do polnoci. Program im svojím
vystúpením spestrili dievčatá z FS Fľajšovanček

Fašiangy ako sa patrí
a spevom Patrícia Pojezdalová. Nechýbali ani hos-
tia z Bobrova s pani okresnou predsedníčkou Oľgou
Slovíkovou, tiež hostia zo Zákamenného či zo seni-
orklubu v družobnej obci Ujsoly, s ktorými k nám
zavítal aj ich pán starosta Tadeusz Piętka. Seniori aj
touto cestou ďakujú všetkým sponzorom a každé-
mu, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil k výbor-
nému priebehu celej akcie.

Jozef Rošťák

Pôstne zamyslenie
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Očami starostu

Opäť sa Vám ako starosta obce
po čase prihováram, aby som Vás
informoval o aktuálnom dianí v na-
šej obci.

Začal by som takou možno často
polemickou a nie celkom príjemnou
témou – stavom hlavnej cesty II/520
cez našu obec. Áno, stav tejto cesty
nie je ani len zďaleka vyhovujúci.
K ozrejmeniu
však treba po-
vedať niekoľko
faktov. Keď
sme asi pred je-
den a pol ro-
kom preberali
stav tejto cesty
s vtedajším žu-
panom Ing. Ju-
rajom Blanárom, bolo nám všetkým
jasné, že je potrebné túto situáciu
riešiť. Našťastie sa po niekoľkých ur-
genciách z rôznych strán podarilo
dosiahnuť stav, kedy bol projekt zo
strany EÚ na financovanie opravy
tejto cesty schválený. Prišla však tra-
dičná Slovenská realita, ktorá neraz
až neúnosne komplikuje všetky pro-
jekty financované z prostriedkov EÚ
– proces verejného obstarávania.
V tomto sa prihlásilo až 21 uchádza-
čov a vyhodnocovanie trvalo takmer
jeden rok. Následne po ukončení ve-
rejného obstarávania toto muselo byť
skontrolované na ministerstve a až
následne došlo k podpisu zmluvy so
zhotoviteľom diela, spoločnosťou
Cesty – SK, s.r.o. Tomuto zhotovite-
ľovi bol úsek cesty medzi obcami až
do polovice našej obce odovzdaný
v septembri 2017. Začali sa práce na
zatrubňovaní odvodňovacej prieko-
py na odvodnenie cesty, ktorým naša
obec ušetrila viac ako 200 000 EUR,
ktoré sme získali z fondov EÚ.
V budúcom roku bude v tomto úse-
ku dokončený chodník, ktorým sa
výrazne zlepší bezpečnosť našich
chodcov v časti obce Pribišská. Prob-
lémom však bolo rozhodnutie, ktoré
prišlo, a síce začať práce na asfalto-
vaní na jeseň v októbri 2017. To by
však ešte nebol ten najvýznamnejší
problém, tento nastal až potom, ako
sa zhotoviteľ rozhodol, že odfrézuje
celý úsek cesty bez toho, aby reálne
vedel odhadnúť počasie, ktoré v tej-
to časti nášho územia naznačuje skôr
„ústup ako útok“. Nestalo sa, úsek
bol na základe nešťastného rozhod-
nutia odfrézovaný. Za tohto stavu sa
celý povrch zničil a prakticky úplne
sa zničil v úseku cesty pri výjazde
na Mrzáčku. Ako starosta priamo do-
tknutej obce som na tento nepriazni-
vý stav upozorňoval veľakrát, zúčast-
ňoval som sa kontrolných dní, kde
sme skúšali uvedený stav nejako vy-

riešiť. Problém však jednoznačne
spôsobuje počasie. Jednoducho po-
vedané, v tomto období by sa cesty
na Orave nemali opravovať. Druhá
stránka veci sú podmienky a termí-
ny stanovené zo strany EÚ. Koniec
realizácie týchto prác (kedy najne-
skôr musia byť práce ukončené) je
do 31.05.2018. Na zmiernenie dopa-
dov tejto situácie na vodičov som
inicioval stretnutie s novou župan-
kou ŽSK Ing. Erikou Jurinovou,
s ktorou sme problém riešili spoloč-
ne s ďalšími predstaviteľmi ŽSK. Po
diskusii sme sa zhodli na tom, že
tento problém budú riešiť v prípade
priaznivého počasia látaním dier za
pomoci na mieste „uvareným“ asfal-
tom. Ihneď potom, ako sa počasie
umúdri, bude zhotoviteľ pokračovať
v dokončení cesty. Samozrejme tým,
že došlo k výraznému poškodeniu
podložia tejto cesty, bude musieť zho-
toviteľ podložie opraviť na vlastné
náklady. Osobne ako starosta obce
túto situáciu stále sledujem, komu-
nikujem s podpredsedom ŽSK Igo-
rom Janckulíkom a snažíme sa vy-
riešiť situáciu tak, aby sme tento stav
našim občanom kompenzovali napr.
väčším rozsahom zaasfaltovaného
úseku cesty. Prosím všetkých obča-
nov o trpezlivosť a verím, že sa situ-
ácia po dokončení tohto úseku cesty
výrazne zlepší.

Výstavba novej telocvične za na-
šou základnou školou napreduje na-
priek počasiu veľmi dobre. V súčas-
nosti sú realizované rozvody vody,
kúrenia, elektriny, zaliate potery, na-
tiahnuté omietky, začalo sa s reali-
záciou obkladov a dlažieb. K dokon-
čeniu je potrebné zrealizovať elek-
trické rozvody po vonkajšej časti
budovy a dokončiť spolu s vybave-
ním samotnú telocvičňu. Termín na
ostré spustenie prevádzky telocvič-
ne je začiatok školského roka 2018/
2019.

Dobrovoľný hasičský zbor našej
obce bude opäť podporený finanč-
nou dotáciou na opravu hasičskej
zbrojnice vo výške 30 000,- EUR.
Som veľmi rád a vďačný za podporu
vedeniu ŽSK, že sa nám ešte v roku
2015/2016 podarilo úspešne navrá-
tiť vlastnícke právo k hasičskej zbroj-
nici našej obci. Žilinský samospráv-
ny kraj (ŽSK) uznal naše argumenty
o tom, že táto časť domova dôchod-
cov patrila obci a tým, že bola pri
výstavbe domova dôchodcov obosta-
vaná došlo k stavu, že sa dostala na
list vlastníctva ŽSK. Po schválení
návrhu na bezodplatný prevod vlast-
níctva na našu obec sme sa stali opäť
konečne jej vlastníkom a mohli sme
požiadať o jej obnovu s finančnou

podporou zo strany ministerstva
vnútra. Po protipovodňovom vozí-
ku, generálnej oprave hasičskej tatry
148 je to ďalšia významná dotácia
pre našu obec za posledné tri roky,
čo navýšilo výšku dotácií z minis-
terstva vnútra pre našich dobrovoľ-
ných hasičov na sumu cca 165 000,-
EUR. V rámci tejto opravy by sme
chceli obnoviť šatne, zmeniť vchod
do garáže zo šatní, vymeniť garážo-
vú bránu a obnoviť garáž, obnoviť
zasadaciu miestnosť, rozvody elek-
triny, omietky atď. Začiatok prác
predpokladáme na máj/jún tohto
roku.

Bezpečnosť chodcov je jednou
z mojich priorít. Z tohto dôvodu ch-
ceme v tomto roku zrealizovať obno-
vu chodníkov pred Kostolom sv.
Anny a pred budovou základnej ško-
ly. Túto sme nestihli realizovať
v minulom roku, preto sme financie
presunuli na tento rok. Zároveň sme
dostali podnet k výstavbe bezpečné-
ho priechodu pre chodcov pri zdra-
votnom stredisku v našej obci. Tento
by sme chceli realizovať spolu s ob-
novou chodníka v smere ku základ-
nej škole. Následne by sme chceli
vytvoriť aj bezpečný priechod pre
chodcov v križovatke ciest Brišovka
a cesty k priemyselnému parku pri
bočnom vchode do areálu základnej
školy. Na druhej strane by sme po-
tom pokračovali chodníkom smerom
k materskej škôlke. Zároveň by sme
týmto riešením odstránili problémy
s dažďovou vodou, ktorá nám vteká
do areálu materskej školy.

V budovaní bezpečných chodní-
kov chceme pokračovať v už spomí-
nanom úseku Pribišská smerom na
Zákamenné. Rovnako nezabúdame
ani na úsek Jasenovská, kde chceme
pokračovať v budovaní chodníka od
pána Turoňa až na otočku autobusov
na Beskyde. V tomto úseku v spolu-
práci zo ŽSK bude v letných mesia-
cov položená nová vrstva asfaltové-
ho povrchu a vymenené bočné cest-
né zvodidlá. Tento projekt bude fi-
nancovaný zo zdrojov EÚ a zmluv-
ným partnerom dodávateľa bude
ŽSK, ktorý má túto cestu vo svojom
vlastníctve. Aj z tohto dôvodu sa
budeme snažiť zladiť výstavbu chod-
níka smerom na Jasenovskú s práca-
mi na obnovu cesty položením as-
faltového povrchu.

V tomto roku sa budeme venovať
i kompletnej obnove našej materskej
škôlky. Táto budova je rokmi po-
merne výrazne znehodnotená a po-
trebuje rozsiahle opravy. Tento stav
sa nám po rokoch konečne podarí
zmeniť prostredníctvom zdrojov zís-
kaných z fondov EÚ. Teším sa, že sa

nám podarí zvýšiť kapacitu našej
škôlky až o 40 detí stavebným do-
končením a úpravou nadstavby ma-
terskej škôlky. Zároveň prebehne
kompletná oprava kuchyne, ktorá
bude nanovo vybavená modernými
spotrebičmi. Úpravami prejdú aj je-
dáleň a sociálne zariadenia na príze-
mí škôlky. Celá budova bude bezba-
riérová. Zároveň pripravujeme aj
obnovu vonkajšej časti budovy. Ide
o kompletné odvodnenie a odizolo-
vanie základov budovy. Je to potreb-
né pre statické posilnenie budovy
ako takej. Zároveň dôjde k výmene
všetkých okenných otvorov a dverí,
výmene strešnej krytiny a k jej zai-
zolovaniu, zrealizuje sa kompletne
nová fasáda. Po zateplení sa vyregu-
luje celé vykurovanie, čím sa nám sa
zlepší i efektivita kúrenia. Po reali-
zácii uvedených prác bude naša ma-
terská škôlka pekným a bezpečným
miestom pre naše detičky.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

Zber plastov
sa od mája mení

Na februárovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva poslanci
rozhodli o skúšobnom vývoze
vriec s plastmi priamo z miest,
z ktorých sa každému vyváža ko-
munálny odpad. Má sa tým za-
brániť hromadeniu vriec v zastáv-
kach, čo už dlhoročne nevytvára
v obci dobrý dojem. Skúšobný
vývoz sa začína v mesiaci máj,
keď skončí zimné obdobie.
O presnejšom dátume začiatku
vývozov budete informovaní
prostredníctvom miestneho roz-
hlasu a webovej stránky obce.

Redakcia LN

Odpis na deti z pôžičky
z fondu rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania
(ŠFRB) ponúka odpis z pôžičky
za každé narodené dieťa, ktoré sa
narodilo v termíne po vzniku tej-
to zmluvy a dosiahlo už vek
jedného roka. Na jedno dieťa je
možnosť odpisu vo výške 2000
Eur. Viac informácií vám poskyt-
nú na ŠFRB na Mestskom úrade
v Námestove.

Anna Pojezdalová

Pozor neprehliadnite
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 8. 12. 2017

OZ A/ berie na vedomie
A/ berie na vedomie postúpenie sťažnosti rodi-
ny Jaroslava Habláka na kompetentný orgán
– Okresný úrad v Námestove – odbor starostli-
vosti o životné prostredie v súvislosti s vypúš-
ťaním žumpy, umiestnenej vo svahu nad RD
rodiny Hablákovej

B/ ž i a d a
starostu obce o zvolanie stretnutia a zaslanie
výzvy Správe ciest ŽSK, závod Orava o vyčis-
tenie odvodňovacej priekopy pred skladmi ná-
radia /garážami/ stojacimi na pozemku vedľa
rodinného domu sťažovateľky Hablákovej

OZ ž i ad a
starostu obce zvolať okruh všetkých vlastní-
kov pozemkov, ktorých sa dotýka miestna ko-
munikácia /cesta od RD Františka Kolenčíka
po RD Jozefa Olberta/ v miestnej časti obce
Pribišská

OZ  s c h v a ľ u j e
zameranie miestnej komunikácie geodetom tak,
aby vymeral prístup k rodinným domom rodi-
ny Kolenčíkovej a Fedorovej po reálne existu-
júcej ceste a zároveň aj vymeral rozšírenie
cesty na šírku minimálne 4 m v pozemkoch
parc. č. 8700/5 po existujúci elektrický stĺp a
za tým účelom vyčlenil časť pozemkov parc. č.
8700/4, 8700/5 registra C a časť z pozemkov
8371, 8301/2, 8301/1 a 8300 registra E

OZ  žiada
a/ p. Rudolfa Kolenčíka odstrániť betónové kocky

ako aj hlinu medzi betónovými kockami na
pozemkoch parcelných čísiel: 8371, 16868,
8700/5, 16864/1 v lehote do 15. 12. 2017

b/ p. Janu Kojdovú o odstránenie železných roxo-
rov v lehote do 15. 12. 2017

OZ schvaľuje
zimnú údržbu prístupovej komunikácie k rodi-
ne Angely Brachňákovej a Ľudovíta Kurčinu a
to v zimnej sezóne 2017/2018

OZ  s c h v a ľ u j e
refundáciu nákladov do výšky 2000,00 EUR
pre Petra Nogu na zabezpečenie zimnej údržby
v miestnej časti Demänová po predložení vý-
kazu reálne odpracovaných hodín

OZ  p o v e r u j e
stavebnú komisiu v jarnom období roku 2018
vykonať obhliadku a prešetrenie havarijného
stavu miestnej komunikácie pri rodinných do-
moch súp. č. 1155, 1235 v obci Oravská Lesná
a predložiť návrh na spôsob opravy tejto miest-
nej komunikácie.

OZ  ž i a d a
starostu obce pozvať p. Alexandra Briša na
ďalšie obecné zastupiteľstvo

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
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 1. polrok 2018

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
zmenu rozpočtu obce č. 10 a č. 11 rozpočto-
vým opatrením starostu obce č. 6 a č. 7 a
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na
základe oznámenia o schválenom rozpočte nor-
matívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov pre ZŠ a MŠ Oravská Lesná na
rok 2017

OZ s ch v a ľ u j e
A/zmenu rozpočtu obce Oravská Lesná na rok
2017 č. 12 vykonanú rozpočtovým opatrením
podľa § 14 ods, 2 písm. b/ a c/ zákona č. 583/
2004 Z.z., konkrétne prekročenie príjmov a
výdavkov
B/ zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2017

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu starostu obce

a/ o bilancií Aktív a Pasív v rokoch 2010 – 2017
b/ o významných výdavkov obce a výške získa-

ných dotácií v prospech obce Oravská Lesná
 v rokoch 2015 – 2017
c/ o výške poskytovaných finančných prostried-

kov na výkon originálnych kompetencií ZŠ s
MŠ Oravská Lesná od roku 2009

OZ  s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný prí-

spevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z
programu Kvalita životného prostredia 2014-
2020, vyhlásenej 29.11.2017, Kód výzvy: OP-
KZP-PO1-SC111-2017-33, Prioritná os: 1.
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej in-
fraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípravu na opätovné použitie a recyklá-
ciu a podpora predchádzania vzniku odpadov,
na realizáciu projektu: Zberný dvor Oravská
Lesná , ktorý bude realizovaný Obcou Orav-
ská Lesná

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spo-
lufinancovanie realizovaného projektu vo výš-
ke min. 5% z celkových oprávnených výdav-
kov, čo predstavuje maximálnu sumu 46 000,00
Eur.

OZ A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce Oravská Les-
ná k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
B/ s c h v a ľ u j e

1. rozpočet na rok 2018 na úrovni hlavnej kategó-
rie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej kla-
sifikácie

 2. programový rozpočet na rok 2018
OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
1. Návrh rozpočtu výhľadovo na roky 2019 a

2020 na úrovni hlavných kategórií ekonomic-
kej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

2. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na
roky 2018- 2020

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy
za školský rok 2016/2017, zmeny v Školskom
vzdelávacom programe, Výchovný program
ŠKD

OZ A/ r u š í
Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská
Lesná č. 5 /2015 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady s
účinnosťou k 31. 12. 2017

B/  s c h v a ľ u j e
1/ zmenu návrhu VZN o miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v § 5, ods. 1 písm. e/ kde sa slová „ 600,00
EUR“ vypúšťajú a nahrádzajú sa novými slo-
vami „530,00 EUR“

2/ zmenu VZN v § 5, ods. 1 písm. e/ dopĺňa nové
písmeno e/ s nasledovným znením:

„f) 100 EUR za triedený stavebný odpad bez
obsahu škodlivín pri výstavbe alebo rekon-
štrukcii objektov (rekreačné chaty, chalupa,
rodinné domy a iné objekty fyzických osôb)
vyžadujúce stavebné povolenie“.

3/ Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská
Lesná č. 5/2017 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady so
zapracovanými zmenami a doplnkami s účin-
nosťou od 1. 1. 2018.

OZ A/ berie na vedomie
správu zo zasadnutia komisie verejného po-
riadku

B/ žiada
starostu obce pozvať sporné strany a členov
komisie verejného poriadku na obecný úrad
v Oravskej Lesnej za účelom zmierenia

OZ s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov
medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi:
Matúš Kolenčík a Peter Mlich

Uznesenia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 16. 2. 2018

OZ  1. berie na vedomie
žiadosť Dušana Murína o prerokovanie opravy
povrchovej úpravy miestnej komunikácie

2. poveruje
stavebnú komisiu vykonaním obhliadky mies-
ta poškodenej miestnej komunikácie za prí-
tomnosti p. Dušana Murína v termíne do 31. 5.
2018

OZ  ž i a d a
starostu obce zvolať pracovné stretnutie po-
slancov, ktoré sa bude týkať obecného vodovo-
du v termíne do 16. 3. 2018

OZ  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o kontrole
plnenia uznesení OZ

OZ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti za rok 2017

OZ b e r i e  n a  v e d o m i e
plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017

OZ s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce Oravská Lesná na rok
2018 č. 1 vykonanú rozpočtovým opatrením
podľa § 14 ods, 2 písm. b/ zákona č. 583/2004
Z.z., konkrétne povolené prekročenie príjmov
a výdavkov

OZ b e r i e  n a  v e d o m i e
plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná
k 31. 12. 2017

OZ b e r i e  n a  v e d o m i e
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na
rok 2018 č. 1 na základe oznámenia Krajského
školského úradu v Žiline o schválenom roz-
počte normatívnych a nenormatívnych finanč-
ných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Oravská Lesná
na rok 2018

OZ s ch v a ľ u j e
kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude vyspo-
riadanie vlastníckeho vzťahu k miestnej komu-
nikácii v miestnej časti Pribišská. Návrh kúp-
nej zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zá-
pisnice.

(Pokračovanie na 4. str.)
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Každoročne deti súkromnej základnej ume-
leckej školy predstavia svojim rodičom a verej-
nosti to, čo sa počas roka naučili. Vianočný kon-
cert, na 3. adventnú nedeľu, bol v kostole sv.
Anny v Oravskej Lesnej výnimočný.

Okrem žiakov, ktorí sa jednotlivo predstavili
na hre na hudobný nástroj, sa nám predstavil aj

orchester a spevácky zbor, v ktorom vystúpili
žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Fer-
nezová Námestovo spolu s učiteľmi. Na koncerte
okrem iných odzneli aj známe piesne: Šťastné
a veselé, Biela pieseň či Madona s dieťaťom.

Žiaci nám týmto krásnym koncertom spríjem-
nili nedeľné popoludnie v čase očakávania

Koncert detí ZUŠ
príchodu Božieho Syna.

Ďakujeme vedeniu ZUŠ Fernezová Námesto-
vo a všetkým žiakom, ktorí na koncerte vystúpili,
za umelecký zážitok a prajeme im veľa úspechov
a síl v ďalšom rozvíjaní ich talentov.

Katarína Kojdová

Stavebný úrad v Oravskej Lesnej v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom žiada obča-
nov našej obce ako aj ostatných stavebníkov, ktorí majú záujem v katastri našej obce
realizovať či už drobné stavby (altánky, prístrešky, garáže, kôlne a pod., ktoré plnia
doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktorých výmera nepresahuje 25 m2), jednoduché
stavby rodinného domu, chaty či iné stavby (haly, penzióny, a pod.), aby dodržiavali
stavebný zákon a nestavali bez právoplatného stavebného povolenia, prípadne oznámenia
k ohláseniu drobnej stavby. To znamená, aby pred začatím stavby, konzultovali v dostatoč-
nom časovom predstihu svoje stavebné zámery na stavebnom úrade v Oravskej Lesnej
a následne rovnako pred (napr. ohlásenie začatia stavebných prác) a počas (napr. zmena
stavby pred dokončením) realizácie stavby postupovali v zmysle toho, čo im ukladá
stavebný zákon. V opačnom prípade je, v zmysle stavebného zákona, povinnosťou staveb-
ného úradu neoprávnené stavby zastaviť a sankcionovať.

Treba si tiež uvedomiť, že stavbu, ktorá sa realizuje mimo územia určeného na výstavbu
územným plánom obce (k nahliadnutiu je na stránke obce alebo osobne na stavebnom
úrade), zákon zakazuje stavebnému úradu povoliť! V takomto prípade sa stavebník vysta-
vuje riziku, že stavba nebude skolaudovaná a tým nebude ani zapísaná na LV a stavebník
vlastne oficiálne stavbu nebude plnohodnotne vlastniť.

Na Ministerstve dopravy SR sa pripravuje úplne nový stavebný zákon, ktorý bude
v najbližších dňoch prerokovaný na zasadnutí Združenia miest a obcí Slovenska v Bratisla-
ve. Pripravuje niekoľko veľmi významných zmien, ktoré môžu nepríjemne prekvapiť
stavebníkov.Viac informácií ku všetkým spomínaným povinnostiam Vám počas úradných
hodín rada poskytne pracovníčka stavebného úradu Ing. Jozefína Olbertová.

Stavať „na čierno“ sa nevypláca

OZ s ch v a ľ u j e
skúšobný zber plastov od 1. 5. 2018 do odvola-
nia podľa termínov určených v pláne vývozov
plastov (info: webová stránka obce a kalendár
obce) a to vo vreciach od domov tak, ako je
zaužívaný zber PDO, ďalej zo zberných miest
s umiestnenými nádobami na separovanie od-
padov. Týmto sa vylučujú ako zberné miesta
autobusové zástavky.

OZ ž i a d a
starostu obce osloviť Policajný zbor SR o zvý-
šenú kontrolu nad dodržiavaním zákazu voľnej
jazdy na snežných skútroch a štvorkolkách
v k. ú. Oravská Lesná v dňoch od 2. 3. 2018
do 9. 3. 2018

OZ s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu na nájom obecných bytov
medzi Obcou Oravská Lesná a nájomníkmi:
Ivana Štítová a Roland Berlík

OZ s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti na Úrad vlády SR o poskyt-
nutie dotácie na výstavbu multifunkčného ih-
riska s rozmerom 33 m x 18 m.

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

(Dokončenie z 3. str.)
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Ako sme začali nový rok...

Vianočné prázdniny sa skončili
a deti sa plné zážitkov vrátili do
materskej školy, kde ich čakalo veľ-
ké prekvapenie. Rozbalili si nové
hračky, s ktorými sa budú hrať rôzne
námetové a didaktické hry. Ďalším
milým zistením pre nás bolo, že sme
vyhrali finančnú výhru v súťaži Do-
mestos, ktorú využijeme na renová-
ciu detskej umyvárne. Touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým, kto-
rí nám odovzdávali bločky z náku-
pov Domestos a hlasovali za našu
materskú školu.

Po radostných prekvapeniach, nás
navštívila „nepriateľka“ chrípka,
kvôli ktorej sme boli nútení ostať
doma, ale naša nálada neklesla na
nulu. Po chrípkových prázdninách,
aj keď nás bolo málo, sme sa ponori-
li do rozprávky O vlkovi a kozliat-
kach. Kozliatka sme si vyrobili
a poslali ich prekabátiť vlka.

 Do karnevalu „O Medovníko-
vom domčeku“ sme však stihli vy-
zdravieť. Skamarátili sme sa nielen
s Jankom a Marienkou, ale aj s dob-
rou Babou Jagou, ktorá ich nechcela

zjesť, ale napiekla im aj všetkým de-
ťom chutné medovníky a prichystala
im malé darčeky. Vo februári sa naši
predškoláci „zapotili“, pretože ich
navštívili pracovníčky z CPPPaP
v Námestove z dôvodu testovania,
ktoré ukázalo, či sú pripravení a zre-
lí na vstup do prvého ročníka zá-
kladnej školy. Rodičia mali možnosť
sa osobne stretnúť s psychologička-
mi v materskej škole a informovať sa
o výsledkoch testovania svojich detí.

A čo nás v najbližšej dobe čaká?
Mesiac marec, ktorý bude plný roz-

právkových aktivít a dramatizácií
realizovaných deťmi, príprava na
Veľkú noc v podobe veľkonočných
tvorivých dielní s rodičmi a chystá-
me sa zapojiť do projektu Veselé zúb-
ky, pomocou ktorého môžeme vý-
raznou mierou pomôcť v šírení osve-
ty v oblasti ústnej hygieny u našich
detí a vzbudiť v nich záujem o čiste-
nie zúbkov zaujímavou a hravou for-
mou, tak nám držte palce. Ako to
dopadlo vám porozprávame nabu-
dúce! ☺

Kolektív MŠ, Oravská Lesná



LN 1/2018
strana: 6

Správičky zo základnej školičky

Výpisy polročných vysvedčení máme už doma,
dokonca nám už ubehli nielen polročné, ale aj
jarné prázdniny. Tak je čas pozrieť sa, čo zaujíma-
vé, samozrejme okrem učenia, sa v škole stalo od
novembra.

Pasovanie prvákov a piatakov už neodmysli-
teľne patrí k našim tradíciám. Tohtoročné pasova-
nie sa uskutočnilo koncom októbra v telocvični.
Najskôr boli pasovaní prváci. Úlohy pasovateľov
sa výborne zhostili štvrtáci. Pre prvákov si pripra-
vili divadielko o pomoci slabším a menším. Na-
sledovalo plnenie úloh: vyštverať sa na strom
(rebriny) a odtrhnúť si lístok; prejsť cez potok
suchou nohou (skákať do kruhov); trafiť šiškami
na cieľ (triafanie loptičkou do koša); liezť po spad-
nutom strome (lavičke) a spočítať, koľko dukátov
má Jánošík vo svojej skrýši. Keď to prváci splnili,
boli pasovaní za riadnych členov veľkej školskej
rodiny. Na záver prváci dostali sladkú odmenu
a odtrhnutý lístok sa zmenil na krásnu záložku do
knihy.

Piatacké pasovanie mali pod taktovkou devia-
taci. Témou ich pasovania boli rozprávkové po-
stavičky, hlavne Mimoni a ich pán Gru. Všetko sa
začalo deviatackým tancom, ktorý piatakov do-
stal do krajiny Rozprávkovo.

Aj piataci museli splniť rôzne úlohy: rozo-
smiať šašov dobrým vtipom; vyloviť jablko z vody;
vytiahnuť ceruzku ukrytú v múke; zhodiť poháro-
vú pyramídu... Piatakom sa podarilo úlohy splniť
a tak mohli byť pasovaní za žiakov druhého stup-
ňa. Nechýbala ani sladká odmena a diplom.

Aktivity venované boju proti drogám majú
u nás svoje miesto posledný novembrový týždeň.
Žiaci 8. ročníka zavítali medzi žiakov I. stupňa so
zaujímavým programom pod názvom: Drogy
a ich negatívne účinky, v ktorom starší mladším
vysvetľovali nebezpečenstvo drog.

Popoludnia boli venované tradičným i novým
aktivitám. V stredu sa školská jedáleň zmenila na
diskotékovú tanečnú sálu a všetci tanečníci sa
poriadne zabávali. O hudbu sa postarali deviataci.

Vo štvrtok k nám opäť prišli na návštevu naši
starí rodičia. Strávili sme s nimi príjemné popo-
ludnie na „páračkách“. Žiaci si vyskúšali párať
perie a dozvedeli sa, ako prebiehali v našej dedine
zvyky spojené s páračkami a menom Ondrej. Pri-
šli aj muzikanti s harmonikou, takže bolo veselo.

Posledný piatok pred adventom si už tradič-
ne vyrábame adventné vence. Žiaci z jednotli-
vých tried si s pomocou pani učiteľky Olberto-
vej zhotovili vence, ktoré nám pán farár Dobro-

vič požehnal. V triedach nám adventné vence
robili nielen výzdobu, ale postupným zapaľo-
vaním sviec sme si pripomínali chvíle čakania
na narodenie Ježiška.

Sviatok svätého Mikuláša patrí medzi deťmi
k tým najobľúbenejším. Tento deň sme začali
spoločnou svätou omšou. Potom sme sa rozdelili.
Žiaci I. stupňa si pre Mikuláša a jeho asistentov
pripravili v školskej jedálni program plný pesni-
čiek, tancov, básničiek, vinšov a divadielok.

Žiaci II. stupňa sa presunuli do priestorov
kultúrneho domu. Deviataci pripravili zábavný
program na motívy relácie Milujem Slovensko.
Po programe sa konali vianočné trhy, kde predá-
vajúcimi a kupujúcimi boli samotní žiaci. Miku-
láš navštívil veľkých i malých. Program sa mu
veľmi páčil, tak bol každý žiak odmenený slad-
kým balíčkom.

Predvianočné posedenie so starými rodičmi je
už dlhoročná tradícia. Naši starí rodičia k nám
zavítali 11. decembra, v nedeľu popoludní. Škol-
ská jedáleň sa premenila na miesto, kde to voňalo
koláčmi, čajom a skoro vianočnou atmosférou.
Program pre starkých bol zostavený z mikuláš-
skeho programu, aby aj naši starkí videli, ako
vieme spievať, tancovať, recitovať i hrať divadiel-
ko. Programom sprevádzali členovia divadelného
krúžku a na záver nám naši divadelníci zahrali
vianočný príbeh o narodení Ježiška.

Kam pôjdem študovať, až skončím deviatku?
Túto otázku si položilo veľa deviatakov. Niektorí
v tom majú jasno a vedia, čo chcú študovať. Pre
tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, pripravuje naša
výchovná poradkyňa pani učiteľka Klimčíková
Burzu stredných škôl. Akcia sa na našej škole
koná každý druhý rok, preto je otvorená pre žia-
kov 7. – 9. ročníka a ich rodičov. Tá tohtoročná sa
konala 14. decembra popoludní. Do priestorov
našej školy zavítali zástupcovia 15 stredných škôl
z Námestova, Tvrdošína, Trstenej, Nižnej, Krás-
na nad Kysucou, Dolného Kubína, Martina a Žili-
ny spolu so svojimi študentmi (našimi bývalými
žiakmi). Naši žiaci mali možnosť vypočuť si in-
formácie o konkrétnych školách (študijné odbory
a programy, ponuky školy, možnosť študovať na
vysokých školách alebo zamestnať sa). Mnohým
to pomohlo rozhodnúť sa, alebo aspoň urobiť si
obraz, čo by chceli po skončení základnej školy
študovať.

Ani sme sa nenazdali a vianočné sviatky za-
klopali na dvere. Skôr, než sme sa rozišli na
vianočné prázdniny, zasúťažili sme si v speve
vianočných kolied. V priebehu mesiaca december
prebehli triedne kolá v speve kolied. Najlepší
triedni speváci si zmerali sily v speve alebo hre na
hudobný nástroj 19. decembra na školskom kole.

Víťazi školského kola nám spríjemnili svojim
spevom a hrou na hudobný nástroj prestávky po-
čas posledného dňa pred vianočnými prázdnina-

mi. Tento deň nás čakalo ešte jedno milé prekva-
penie. Po vyučovaní sa školská jedáleň zmenila
na divadelný priestor a my sme si pozreli diva-
dielko Mrázik. Na scéne sa vystriedali babka roz-
právačka, deduško s Nastenkou, starena s Marfu-
šou, Ivan, starček z lesa, Mrázik i Baba Jaga.
A kto sa ukrýval pod maskami týchto postáv?
Naše pani učiteľky z 1. stupňa. Divadielko malo
úspech, herečky boli skvelé a publikum nadšené.
Na vianočné prázdniny sa nám odchádzalo veselo
a s úsmevom.

Fašiangové obdobie tohto roku bolo veľmi
krátke. Kým sa začalo pôstne obdobie, ešte sme
sa trošku vybláznili na maškarnom plese. Tento
rok sa konal 7. februára v školskej jedálni.
O výzdobu jedálne sa postarali žiaci 4. B a 3. A
triedy. Hudbu mal na starosti náš školský DJ pán
učiteľ Beňuš so svojimi pomocníkmi.

Maškarný ples začíname promenádou masiek.
Na tohtoročnej sa zišla pestrá spoločnosť prince-
zien, víl, morských panien, čarodejníc a babičiek,
zvieratiek, pirátov, kovbojov a bojovníkov. Zaví-
tali k nám aj Pat a Mat, robot, volské oko, harmo-
nika, bocian na komíne, práčka so sporákom,
šarkan, LEGO panáčik či kvetináč.

Po promenáde sme pokračovali v super disko-
téke. Kým masky i nemasky tancovali a spievali,
porota mala plné ruky práce s vyhodnotením ma-
siek. Tie najzaujímavejšie masky boli odmenené
darčekom. Nik však neodišiel domov naprázdno,
pre všetky masky bola pripravená aj sladká od-
mena.

V marci budú mať svoj veľký deň deviataci.
21. marca sa uskutoční Testovanie 9.

Druhú aprílovú stredu k nám zas zavítajú pred-
školáci so svojimi rodičmi, aby sa zapísali do
školy. Ale o tom až nabudúce...

Zuzana Brňáková
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Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299
realizuje dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Kód projektu: 312011J233
Názov projektu: Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích

výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej
škole Oravská Lesná

Realizácia projektu: 02.2018 – 01.2021
Rozpočet projektu: 72 360 €
Spolufinancovanie: 5 %
Cieľová skupina: Žiaci základnej školy
Ciele projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzde-
lávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole s materskou
školou v obci Oravská Lesná. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať
v Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná, prispejú
k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania,
pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobe-
nie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdeláva-
nia, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu
vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského pro-

Sme žiaci 4. B triedy z našej základnej školy.
V triede je nás dvadsať žiakov, jedna pani učiteľka
a jeden vymyslený kamarát Bystrík (ten na nás dáva
pozor z nástenky). Minulý školský rok k nám zavítal
nový kamarát. Volá sa KOZMIX. Priletel z vesmíru
a pristál na našej planéte. Veľmi sa mu zapáčila, našiel
si tu aj kamarátov, tak sa rozhodol, že sa chce o našej
Zemi veľa naučiť. A spolu s ním sa učíme aj my.
KOZMIX má pre nás pripravené veľké množstvo úloh
zo všetkých predmetov. Tieto úlohy spolu riešime nie-
len v škole, ale môžeme si s nimi trénovať učivo aj
doma.

Okrem cvičení sme s KOZMIXom pracovali na
dvoch veľkých projektoch. V treťom ročníku sme si
stavali svoje vlastné mestečko KOZMIXOVO a popri
tom sme sa učili pracovať s peniazmi. Mali sme vlastné
peniaze KOZMIXOVKY, ktoré sme si museli zarobiť.

Tento školský rok sme s KOZMIXom putovali do
vesmíru, objavili sme novú neobývanú planétu, na kto-
rej sme si vybudovali základňu. Pri budovaní základne
sme využívali naše vedomosti o ekológii, separovaní
a recyklácii. Pomáhal nám aj KOZMIXov časopis, kto-
rý býva orientovaný na konkrétnu tému. Práca na oboch
projektoch bola zaujímavá, získali sme veľa nových
vedomostí a zručností, pracovali sme v skupinách
a vyskúšali sme si na vlastnej koži, aké to je byť za niečo
zodpovedný. Svojou prácou sme sa pochválili aj ostat-
ným spolužiakom.

KOZMIX sa stal naším spolužiakom. Učenie s ním
je zábavné. Tešíme sa na jeho nápady, úlohy a súťaže.
Ďakujeme ľuďom z neziskovej organizácie EDULAB,
ktorí pre žiakov prvého stupňa KOZMIXa vymysleli,
vytvorili a zásobujú nás stále novými úlohami. Praje-
me im veľa chuti do práce, kopec tvorivosti, kreativity
a bezodný sud plný skvelých nápadov.

Žiaci zo 4. B triedy

spechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Zá-
kladnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná.
Aktivity projektu:Činnosť dvoch pedagogických asistentov v ZŠ Orav-
ská Lesná.
Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhod-
nenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdeláva-
com procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zame-
raných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytvá-
ranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP
s ostatnými žiakmi. Zároveň sa bude rozvíjať spolupráca s rodičmi
a komunitou. Svojou prácou sa budú pedagogickí asistenti snažiť o zlepše-
nie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickými asistentmi na Základnej
škole s materskou školou v obci Oravská Lesná budú prebiehať:

• vo výchovno-vzdelávacom procese,
• v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách,
• v spolupráci s rodinou.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje                                    www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

„Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP
a zo SZP v Základnej škole Oravská Lesná“

Učíme sa s KOZMIXom
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Vianoce sú časom, kedy sa má rozdávať ra-
dosť. Preto sme sa rozhodli neleňošiť, odísť od
televízora a spoločne si nacvičiť Jasličkovú po-
božnosť. Náš dvojmesačný nácvik vyvrcholil
26. decembra vo farskom kostole sv. Anny. Prí-
beh o narodení Ježiška nám pripomenul, čo je
skutočnou podstatou Vianoc. V scénke sa to do-
zvedel aj malý chlapec, ktorý stretol starú paniu
na vlakovej stanici. Tá mu vysvetlila, že Vianoce
nie sú len o darčekoch a večeri, ale hlavne
o prijatí Ježiša do nášho srdca a o tom, aby sme
jeden druhému dokázali pomôcť.

O deň neskôr sme sa vybrali roznášať Dobrú
novinu k vám domov. I keď vonku vládla zima
a ľad, nezľakli sme sa. Spoločne sme vyzbierali
1138 €, ktoré sme poslali na pomoc deťom
v Afrike. Všetkým darcom veľmi pekne ďakuje-
me. ☺

Aby sme radosť rozdávali ďalej, nezabudli sme
ani na koledovanie v domove dôchodcov. Naši
starí rodičia nás taktiež potešili svojím spevom
a príbehmi. Navzájom sme sa takto potešili. ☺

Radosť rozdávaním rastie

Ďakujeme
všetkým, ktorí

nás podporujete
a veríme, že naše
heslo sa rýchlo

rozšíri.
Nezabudnite:

RADOSŤ
ROZDÁVANÍM

RASTIE! ☺
Vaši eRkári
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Už tretíkrát sme si v našej obci vychutnali
atmosféru Vianočných trhov. Sobota 9. decembra
sa niesla v duchu nadchádzajúcich Vianoc. Všet-
ky vekové skupiny sa zapojili do programu alebo
organizovania trhov, bolo to popoludnie o nás a
pre nás. Súčasťou trhov bol aj remeselnícky jar-
mok, na ktorom sa odprezentovalo 30 šikovných
a tvorivých remeselníkov len z našej dediny, ktorí

Vianočné trhy

každoročne prekvapia niečím novým. Kultúrnym
programom oživili popoludnie naši folkloristi a
detičky z MŠ. Pri koledách našich seniorov pán
farár a pán starosta rozsvietili stromček pri kosto-
le. Deti určite potešila návšteva Mikuláša, ktorý
ich odmenil sladkosťami. Všade rozvoniavala ka-
pustnica, pečené mäso, klobása a punč. Aj tento
rok sme sa presvedčili, že nám nie je ľahostajná

pomoc druhým. Ďakujem všetkým, ktorí ste
prispeli do charitatívnej pokladničky. Výťažok sme
darovali rodine, ktorá to potrebovala. Na záver by
som chcela poďakovať OcÚ a všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom pomáhali s prípravou a organi-
zovaním trhov. Myslím, že tradíciu trhov si za-
chováme a spoločne sa stretneme na Vianočných
trhoch 8.12.2018.   Vlasta Večereková

Plánované podujatia

10.3. HORIZONT ERDÚTKY (sobota)
prezentácia od 8.00 do 10.00 hod.
v kultúrnom dome.

18.3. Divadelné predstavenie „TAJOM-
STVO PÁNA VINCENTA“ (nedeľa)
v podaní sestier Vincentiek a ochotníkov
z Lokce, o 15.00 v kultúrnom dome.

15.4. XXI. ročník LESŇANSKEJ
HELIGÓNKY (nedeľa) od 14. hod.
v kultúrnom dome.

29.4. STAVANIE MÁJA (nedeľa)
s kultúrnym programom od 16.00 hod.
v centre obce.

6.5. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE (nedeľa)
v kostole sv. Anny

10.5. DEŇ MATIEK (štvrtok) v kultúrnom
dome o 14.00 hod.(cirkevný sviatok)

13.5. SVIATOSŤ BIRMOVANIA (nedeľa)
v kostole sv.Anny

20.5. DEŇ RODINY (nedeľa) v pastorač-
nom centre

3.6. DEŇ DETÍ (nedeľa) na futbalovom
ihrisku

24.6. ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE (sobota)
na futbalovom ihrisku

O neustálej aktivite našich seniorov svedčí
ďalšie ich stretnutie s deťmi základnej školy. Po
jesenných ukážkach žatvy, vrátane mlátenia cep-
mi i mláťačkou, ukážkou pradenia či mútenia mas-
la, sa deti hoci nachvíľu mohli preniesť do čias
páračiek. Páranie si vyskúšali spolu so starými
rodičmi mladší aj starší žiaci. No a aké že by to

Starí rodičia deťom — páračkyStarí rodičia deťom — páračkyStarí rodičia deťom — páračkyStarí rodičia deťom — páračkyStarí rodičia deťom — páračky

boli páračky, bez hovorenia príbehov či spevu?
Ani to pri spoločnom páraní nechýbalo, a to za
sprievodu harmoniky. Milo pri páraní prekvapili
chlapci, ktorým to tiež išlo veľmi dobre. Poďako-
vanie v tomto prípade patrí opäť našim seniorom,
ktorí nám mladším radi odovzdávajú svoje skúse-
nosti, a tým aj tradície a kultúru našich predkov.
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Tohtoročný maškarný ples pre deti bol opäť plný fantázie.
Samozrejmosťou boli zvieratká, princezné, hrdinovia aj roz-
právkové postavičky. Členovia poroty sa veľmi potrápili, kým
vybrali víťazov v jednotlivých kategóriách. Masky získavali
ceny za to, že boli vtipné, rozprávkové, chutné, farebné ...

Počas maškarného plesu sme sa spolu zabávali tancami,
súťažami, prekvapeniami a rôznymi aktivitami. Na záver
programu nás čakalo vyhodnotenie. I keď nám ocenenia nesta-
čili pre všetkých, každá maska bola podľa nás výnimočná
a originálna. ☺

Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať za bohatú
účasť a aj za podporu nás - eRkárov. Veríme, že nás aj o rok
bude čakať takáto skvelá akcia ☺ Vaši eRkári

Maškarný ples

Lámačské chvály rozospievali celý kostol

„Dokážeš kričať, keď váš tím strelí gól, a nie si
schopný spievať na chválu Pánovi? Vyjsť trochu
za rámec svojho správania, aby si spieval? Chvá-
liť Boha je úplne slobodné! Nepýtame, neďakuje-
me, chválime!“                            Pápež František

Možno aj tieto slová sv. otca Františka po-
vzbudili mnohých, aby prišli v piatok 19. januára
2018 do kostola sv. Anny v Oravskej Lesnej, aby
tu spoločne s gospelovou skupinou Lámačské
chvály vzdali chválu a vďaku nášmu Pánovi. Po-
tom, čo skupina pod vedením B. Letka spievala
v parlamentoch či vo väznici, sa jej členovia roz-

hodli na začiatku nového roka
navštíviť aj najchladnejšiu obec
Slovenska. ktorá ich privítala,
robiac česť svojmu menu. Chlad,
sneh a mráz síce panoval všade
naokolo, ale nie v srdciach ľudí,
ktorí vytvorili úžasné spoločen-
stvo spojené túžbou spievať
a chváliť nebeského Otca.
Program začal adoráciou, pokra-
čoval svätou omšou a bol zakon-
čený koncertom chvál. Túžba
oslavovať Boha spojila v tento
večer mladých aj starých, deti aj
dospelých, domácich aj hostí,
ktorí spoločne naplnili slová sv.
Augustína: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ Mno-
hých oslovili nielen nádherne piesne, ale aj osob-
né životné svedectvá, o ktoré sa s nami podelil
líder kapely. Chvály boli aj veľkým povzbudením
pre našich birmovancov, ktorí v tento večer obja-
vili, „aké dobré je oslavovať Pána“ a že aj cez
spev a tanec môžu vyjadriť svoj vzťah k Bohu.

Za to, že sme sa spoločne mohli stretnúť, patrí
nášmu nebeskému Otcovi vďaka, ktorú najlepšie
môžeme vyjadriť slovami jednej z piesní, ktorá
odznela v tento večer „Ďakujem ti, Pane, za tvoje
požehnanie.“. Áno, ďakujeme ti, Pane, za požeh-
naný večer strávený v tvojej prítomnosti.

Miroslava Kvaková
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Po niekoľkomesačnom zháňaní lístkov na mu-
zikál „Povolanie Pápež“, ktorý je permanentne
vypredaný, sa to ekonómke ZŠ nakoniec podari-
lo. Na sobotu 27. januára sa určite každý tešil a do
autobusu nastupoval s úsmevom na tvári, ktorý
vyčarilo aj krásne slnečné dopoludnie. To ešte
autobus Lesňanov, ktorý si okrem muzikálu na-
plánoval aj prehliadku Nitrianskeho hradu netu-
šil, čo všetko tento deň prinesie.

V Nitre nás už čakala naša rodáčka Mgr. Ve-
ronika Pleštinská, PhD., riaditeľka neziskovej
organizácie Diecézneho múzea nitrianskeho bis-
kupstva Castellum. Oboznámila nás v krátkosti
s dejinami nitrianskeho biskupstva a taktiež spre-
vádzala celou prehliadkou Nitrianskeho hradu,
kde  nám ukázala krásy slovenských dejín. Pozre-
li sme si zrekonštruované Hradné námestie so
sochou sv. Jána Pavla II., ktorej autorom je rodák

zo Zákamenného Juraj Brišák, ako aj exteriér
i interiér Katedrály sv. Emeráma. Katedrála je
najstarším diecéznym chrámom na Slovensku
a bola v roku 1998 povýšená na Baziliku minor.
V bazilike sme si okrem iného, mohli pozrieť aj

Sobota na Nitrianskom hrade a peknom muzikáli
neskorogotickú fresku Smrti a Ko-
runovania Panny Márie, ktorá bola
objavená len prednedávnom,
v roku 2012. Po výstupe 114 scho-
dov na katedrálnu vežu, ktorá je
verejnosti sprístupnená od roku
2015, sme sa tešili  nádhernému
výhľadu na mesto. Pani riaditeľka
nás previedla aj cez zrekonštruo-
vanú Gotickú priekopu, ktorá je
amfiteátrom a zároveň galériou pod
holým nebom. Zaujímavosťou bola
tiež prehliadka archeologickej ex-
pozície Kazematy, ktorá sa nachá-
dza v múre opevnenia hradu.

Nitriansky hrad, ako jeden
z mála hradov, je stále obývaný
a je sídlom Nitrianskeho biskup-

stva. V biskupskom paláci, ktorý je dominantou
hradu, nás srdečne privítal Mons. Viliam Judák,
nitriansky diecézny biskup. Po krátkom rozhovo-
re a krásnej prehliadke paláca, ktorého súčasťou
je od minulého roku aj pamätná izba kardinála

Jána Chryzostoma Korca, sme si ešte pozreli dve
expozície diecézneho múzea – „Keď písmo pre-
hovorí“ a „Skvosty Katedrály – Baziliky sv. Eme-
ráma“ .

Po náročnej prehliadke nás už čakalo spomí-
nané predstavenie. V muzikáli sme mohli vidieť
veľkolepé herecké, spevácke i tanečné výkony,
choreografie prepájajúce jednotlivé scénické ob-
razy doplnené myšlienkami duchovného vodcu,
ktoré ani dnes nestratili nič zo svojej platnosti.
Muzikál priniesol na javisko najdôležitejšie mo-
menty zo života Karola Wojtylu, ktorého stvárnil
herec Ján Gallovič, od detských čias, cez dospie-
vanie, prvú lásku, duchovnú cestu vrcholiacu na
pápežskom stolci až po jeho cesty po svete za
veriacimi, medzi nimi aj cesta do Nitry, atentát,
ochorenie a smrť. Duchovnému rozmeru predsta-
venia nechýbal vtip i nadhľad.

Táto sobota v každom iste zanechala skvelý
nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme všetkým
účastníkom a organizátorom za vytvorenie
skvelej atmosféry, pani riaditeľke Veronike
Pleštinskej. za ohromujúcu prehliadku a bis-
kupovi Mons. Viliamovi Judákovi za milé pri-
jatie v Nitre.

Katarína Kojdová
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Ešte pred pár desiatkami rokov pôrod v ne-
mocnici nebol samozrejmosťou. Do vtedajšej pô-
rodnice v Zákamennom či Trstenej, neskôr do
Námestova sa dostali ženy – rodičky hlavne pri
komplikovaných pôrodoch. Iné sa často pre nedo-
statok sanitiek nestihli dopraviť do pôrodnice ale-
bo si samé želali rodiť doma. O tom, ako to vtedy
s príchodom detí na svet vyzeralo, sme sa bližšie

opýtali pani Jo-
zefy Kureko-
vej, ktorá v na-
šej obci pôsobi-
la ako ženská te-
rénna sestra od
roku 1968.

 Čo vás viedlo
k tomuto povo-
laniu?

Po skončení
ZŠ som chcela
študovať na eko-
nomickej škole,

moja prihláška však bola presunutá na poľnohos-
podársku, čo som vtedy odmietla a nastúpila som
do práce ako lesná robotníčka. Medzičasom mi
moja teta žijúca v Ružomberku napísala, že
v nemocnici na krčnom oddelení potrebujú na 3
mesiace pomocnú pracovníčku. Prijala som to.
Spolupracovníci v nemocnici ma presvedčili, aby
som si podala prihlášku na novootvorený štvor-
ročný odbor „ ženská sestra,“ a tak sa začala moja
cesta.

 Čo bolo po ukončení štúdia?
Aj tu boli plány trochu iné ☺, mala som

nastúpiť do nemocnice v Ružomberku, avšak
v Lesnej už rok chýbala ženská sestra, ktorú po
mesiaci zastupovali sestry z iných dedín bývajúce
tým časom v malej izbe na zdravotnom stredisku.
V ružomberskej nemocnici sa robil nábor na toto
miesto a ja som ho teda prijala. Po absolvovaní
nástupnej praxe v Námestove v roku 1968 som
začala pracovať v Lesnej. V tom čase som sa aj

vydala. Obec nám vtedy na tlak žien pridelila
v centre byt, aby ma nemuseli hľadať po kopcoch.

 Prezradíte nám aj niečo konkrétne z praxe?
Na svoje začiatky spomínam rozporuplne.

Mladším to dnes možno bude nepochopiteľné,
lebo aj pre mňa je to spätne porovnávanie nepo-
rovnateľného. Iste, môžem spomenúť nejaký záži-
tok.

Na prvé Vianoce sme si kúpili televízor a na
Silvestra pozvali rodinu pozerať silvestrovský
program. Okolo ôsmej večer k nám prišiel jeden
pán z Fľajšovej, otvoril mu svokor (u ktorého sme
vtedy bývali – na Kubínskej). Spokojne spolu
hodinku podebatovali a potom prišiel svokor, že
on prišiel vlastne za mnou. Ukázalo sa, že ho
poslala jeho žena, lebo ide rodiť. Nevedela som,
že čakajú malé, lebo som práve nastúpila. Začala
som sa hneď chystať, bola som v 5. mesiaci teho-
tenstva, ale svokor zapriahol koňa a išlo sa. Ro-
dička porodila tesne pred naším príchodom. Do-
mov sme sa vrátili okolo 5. hodiny ráno, ale
všetko dobre dopadlo. Dodnes počujem, ako sa
vtedy novopečený ocko spýtal manželky, či nakŕ-
mila na večer statok.

O rok prišli pre mňa k pôrodu na Tanečník.
Cesty zaviate snehom, ale nastávajúci ocko pri-
šiel na koni s bričkou. Potešila som sa, lebo som
čakala ďalšie dieťa. Cestou po neceste, aj napriek
snahe kočiša, som sa ocitla pod medzou a môj
kufrík sa zastavil po 100 metroch. Všetko ale
dobre dopadlo. Mne sa nič nestalo a prišli sme
včas. Čo ale neviem pochopiť, tá rodička bola
vtedy doma sama s dvomi malými deťmi.

 Ako ste to zvládali, keď ste sama mala malé
deti?

Aby som mohla pracovať, využívala som po-
moc celej rodiny. Manžel chodieval do Čiech na
týždňovky a ja som vždy musela k deťom niekoho
zaistiť. Ak prišli po mňa v noci, nechala som
v byte toho, čo po mňa prišiel a išla som sama. Po
troch rokoch si manžel zohnal prácu doma, tak mi
pomáhal aj on. Keď pre mňa prišli pešo alebo na
bicykli, naštartoval auto a išiel ponocovať so mnou.

Nezvyčajné povolanie „Babica“

 Aký bol vlastne váš pracovný čas?
Cez deň som bývala v ambulancii – poradni

(v priestoroch dnešnej lekárky pre dospelých),
lekári sem chodievali raz mesačne. V prípade, že
sa vyskytol nejaký vážnejší prípad, tak prišli
o ďalší mesiac. Vtedy som im dávala predpisovať
lieky, ktoré som tiež chodievala predpisovať do
Námestova. No a samozrejme, po takejto službe
som musela byť k dispozícii v prípade potreby
stále.

Postupne sa situácia menila, dostupnosť po
cestách bola lepšia aj sanitiek pribúdalo. Na zá-
klade urgencií sestier, že nemôžeme robiť v am-
bulanciách a súčasne ísť k pôrodu, čo sa často
prekrývalo, boli zriadene nočné a víkendové po-
hotovostné služby. Samozrejme, že sme ich mu-
seli vykonávať my, ale bolo to už len 5 až 7 ráz do
mesiaca a nemuseli sme už byť k dispozícii NON-
STOP.

 Keby ste mohli vrátiť čas, brali by ste znova
toto povolanie?

Napriek tomu, čo všetko som zažila, a mala by
som sa opäť rozhodovať, išla by som do toho zas.
Povedzte, ktoré povolanie je krajšie, ako byť pri
tom, keď sa plač razom mení na nesmiernu radosť
rodičky a celého okolia. Samozrejme, boli a sú aj
dnes rôzne sklamania, ale život ide ďalej, no bez
nových človiečikov by život zanikol.

Musím sa priznať, že za 34 rokov odpracova-
ných rokov ma táto profesia aj poznačila. Ešte aj
dnes pri pohľade do tváre ženy mávam „tušáka,“
kedy je v požehnanom stave. Nedokážem odolať,
pri každej príležitosti, pohľadu na „bacuľky,“ kto-
ré čakajú bábätko. Prajem im šťastné ukončenie
ich stavu a zdravého potomka.

V mene redakčnej rady a v mene všetkých
tých, ktorým pani Jožka pomohla pri príchode
na tento svet, by sme jej radi aj touto cestou
chceli POĎAKOVAŤ a zaželať hlavne veľa zdra-
via, rodinnej pohody a veľa životného elánu vo
všetkých činnostiach, ktorým sa v dedine ešte
stále venuje.

Spracoval Jozef Rošťák

Obecná knižnica sa v júli roku 2017 zapojila
do projektu Akvizície knižníc prostredníctvom
ktorého sa jej podarilo získať finančné prostried-
ky na doplnenie knižného fondu v hodnote 1000
eur. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté z
Fondu na podporu umenia. Zámerom projektu
bolo vyhovieť čo v najširšom rozsahu požiadav-
kám čitateľov a doplniť už zastaralý knižný fond o
novú pútavú krásnu literatúru a hodnotnú náučnú
literatúru zameranú predovšetkým pre študentov
ZŠ a SŠ a dospelých.

Počas realizácie projektu sa knižnici tento rok
podarilo obohatiť a rozšíriť knižný fond o 130
nových publikácií.

Zakúpené boli knihy hlavne z oblastí Fyziky
a Filozofie, vedy a vedeckých pokusov pre deti,
pedagogiky, liečebnej pedagogiky a problémové-
ho správania. Tiež nechýbali encyklopédie a série
kníh z dejín umenia a dejín slovenskej literatúry.
Pre deti boli zastúpené knihy z oblasti tzv. krásnej

Kniha objíma svojimi doskami ľudského ducha

literatúry a poézie so záme-
rom podporiť predovšetkým
slovenských spisovateľov.
Z peňazí získaných z fondu
na podporu umenia sa podari-
lo z časti obnoviť už pomerne
zastaralý knižný fond. Aj na-
priek snahe vyhovieť čo v naj-
širšom rozsahu požiadavkám
čitateľov bolo zakúpené väč-
šie množstvo náučnej litera-
túry z oblastí, ktoré boli za-
stúpené len nepatrne.

Knižnica získala taktiež
financie z Fondu na podporu
umenia v hodnote 1 500 € na zakúpenie inventáru
knižnice. Z týchto peňazí sa dali obnoviť niektoré
zastaralé knižné regály a stôl s taburetkami, ktorý
bude slúžiť deťom na štúdium, písanie projektov
a školských prác. Veríme, že sa knižnica aj na-

priek súčasnej počítačovej dobe stane pre deti
miestom, kde sa budú vždy radi vracať.

 „Veď knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtáky
krídla.“                                               John Ruskin

Helena Jakubová
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Z obecnej matriky

Medzi nás prišli

November 2017
Timotej Rabčan

December 2017
Pavol Kulich
Matúš Sumega

Január 2018
Michal Briš
Milan Kurek
Daniel Briš

Február 2018
Vanesa Úradníková
Michal Fajčák
Milan Holienčin
Kristína Kuhejdová
Eliška Sivčáková

Krásne výročie sobáša oslávili

60 rokov spoločného života:
Anna a Jozef Vrábeľ – 30. 12. 2017

55 rokov spoločného života:
Anna a Anton Holubčík – 12. 1. 2018
Margita a Anton Kojda – 19. 1. 2018

Anna Pojezdalová, matrikárka

Naša matrika zaevidovala k 1.1.2018 3401 obyvateľov, ktorí sú natrvalo prihlásení v našej
obci. Z toho 1717 žien a 1684 mužov. Ale ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí spolu-
občania, 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 97 r.
Anton Dendis 95 r.
Karol Kolenčík 92 r.

V roku 2017 sa narodilo     45 detí
Dievčatá 19
Chlapci 26

V roku 2017 zomrelo     28 občanov
Ženy 13
Muži 15

V roku 2017 bolo uzavretých:
35 sobášov – sobášení v Oravskej Lesnej

6 sobášov – sobášení mimo Oravskej Lesnej

V roku 2017 boli 2 rozvody.

V sobotňajšiu noc, z 3. na 4. marca, došlo na
našom cintoríne k odsúdeniahodnej udalosti.
Niekto počas noci vytrhol drevený kríž z blíz-
keho hrobu a ním rozbil sklá na vstupných
dverách do domu smútku. Páchateľovi alebo
páchateľom bolo zrejme ľahostajné, že v tom
čase v dome smútku ležal zosnulý. Opomenúc
to, že dom smútku bol len pred pár mesiacmi
komplexne zrekonštruovaný, takéto počínanie
na mieste posledného odpočinku je vrcholom
NEÚCTY. Ide o zvláštny prejav, ktorý zrejme
nemá racionálne zdôvodnenie. Podľa informá-
cii, na základe vyšetrovania, ide pravdepodob-
ne o niekoho spomedzi NÁS LESŇANOV. Na
vyšetrovaní však ďalej pracuje polícia, ktorá
takéto vyčíňanie klasifikuje ako trestný čin ha-
nobenia miesta posledného odpočinku.

jr

Okienko
z obecnej kroniky

Píše sa rok 1944. Počas tohto vojnové-
ho obdobia sa narodilo 109 detí, uzav-
retých bolo 25 sobášov a zomrelo až
61 občanov.

V roku 1982 bolo prvé vystúpenie na-
šej miestnej dychovky pod vedením
p. učiteľa Jána Dibdiaka. Medzi ak-
tívne zložky patrí SZM, ktorého pred-
sedom je Jozef Vengrín. Pod jeho ve-
dením vychádza mládežnícky maga-
zín „Môj priateľ a ja“. Ďalej pripra-
vujú rôzne súťaže v speve, ako napr.
„Spieva lesňanská rodina“, ktorá sa
teší veľkému úspechu.

V roku 1983 má obec 2833 obyvate-
ľov. Školu navštevuje 503 žiakov, MŠ
navštevuje 124 detí. V tomto roku veľ-
mi neskoro napadol sneh. Štedrý deň
bol bez snehovej pokrývky.

Anna Pojezdalová

Vandalizmus
a neúcta

Jubileum oslávili...

November 2017
70 rokov – Jozefa Kureková
90 rokov – Justína Krivulčíková

December 2017
70 rokov – Ľudovít Navrátil
75 rokov – Viktor Briš

– Anna Holubčíková
90 rokov – Anna Kolenčíková

Január  2018
70 rokov – Justína Tereštíková

– Ján Mlich
– Margita Hažíková
– Vincent Jurinec

75 rokov – Ľudoví Kvak

Február  2018
90 rokov – Jozefína Polečová

Od nás odišli

November 2017
Anton Kvak 43 r.
Štefan Katrenčík 47 r.
Anton Bachňák 92 r.
Mária Mičeková 91 r.

December 2017
Karolína Olbertová 78 r.

Január 2018
Helena Brňáková 94 r.
Jozefa Murínová 90 r.

Február 2018
Justína Pojezdalová 80 r.
Justín Pojezdala 72 r.
Justína Holubčíková 80 r.
Milan Srogončík 65 r.
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Pred niekoľkými týždňami sa
vrátila skupinka Oravcov z netra-
dičnej dovolenky v strednej Ame-
rike, odkiaľ si priniesli niekoľko
zážitkov, s ktorými sa s nami po-
delili. Členovia výpravy Dominika
Murínová, Tomáš Slepiak, Dušan
Prokop, Mária Prokopová, Andrea
Ľuptáková, Anton Katrenčík, Ma-
tej Bartoš, Martin Ševčík sa roz-
hodli navštíviť našu rodáčku Bar-
boru Barutovú, študujúcu na Kube
v rámci Erasmu.

Kuba je známa hlavne kvôli
rumu, cigarám, káve, latino rytmom,
nádherným plážam, krásnej prírode,
kokosovým palmám všade navôkol
a veteránom Chevrolet, z ktorých by
zrejme našou STK neprešlo ani jed-
no. Tak sme sa vybrali spoznať Kubu
trošku hlbšie a zažiť podmienky ta-
mojších obyvateľov na vlastnej koži.

Čo sa týka Kubáncov, sú to veľ-
mi priateľskí ľudia, ochotní pomôcť.
Ich úradným jazykom je španielči-
na. Nás zväčša priraďovali k Rusom,
no poznajú aj bývalé Českosloven-
sko. Nájsť ubytovanie nie je vôbec
problém. Kubánci sami oslovujú tu-
ristov s ponukou bývania v ich vlast-
ných domoch, čím si prilepšujú svo-
ju finančnú situáciu, keďže v prie-
mere zarábajú 20 eur za mesiac. Ku-
bánci odvádzajú 10 % z najvyššieho
platu v rodine, čo pokrýva poplatky
za vodu a elektrinu. Domáci, u kto-
rých sme mali možnosť bývať, nás
vždy vrelo prijali, chystali nám bo-
haté raňajky (3,50 – 5 eur), ktoré
obsahovali čerstvú šťavu z ovocia,
kávu, čaj, vajíčka, rôzne pečivo, se-
zónne ovocie (hlavne ananás, baná-
ny, guajava, papája), koláče. Noc na
Kube v tzv. Casa Particular, teda
u domácich, ktorí si zakúpili licen-
ciu, aby mohli ubytovať cudzincov
stojí cca 12 eur na osobu a viac.

Keďže Kuba je jednou z posled-
ných krajín so socialistickým reži-
mom, ľudia tu stále dostávajú niekto-
ré potraviny ako ryža, sladké zemia-
ky, mlieko, maslo, káva a drogériu
na prídel. Často bolo vidieť dlhé rady
pred obchodom, kde domácim do
igelitových tašiek nasypali ryžu, roz-
dávali vajcia alebo pár roliek toalet-
ného papiera. Typickým kubánskym
jedlom je kura s ryžou, ktoré je
v ponuke každej reštaurácie, taktiež
pizza s hrubým cestom, ktorá sa dá
nájsť na každom rohu za nízke ceny.
Ako prílohu ponúkajú aj zelené ba-
nány, ktoré Kubánci využívajú na
varenie na rôzny spôsob (fritované
vo forme placky, chipsy, kaša do-
chutená cesnakom a pod.). No kúpiť
si čerstvé mäso na Kube je na vlast-
né riziko. Mäsiarne bez chladiacich
boxov, mäso len tak položené na pul-
te, hrdzavé nože a roj múch okolo.

K jedlu nepo-
chybne patria
aj dobré, poc-
tivo rumové
drinky ako
Mojito, Pina
Colada, Cuba
Libre. Rumom
nešetrili zrej-
me kvôli jeho
nízkej cene,
1 liter najpo-
pulárnejšieho
rumu Havana
Club sa dá kú-
piť od cca 5
eur.

K u b á n c i
majú dve
meny, menu
pre domácich
– kubánske pe-
sos (CUP)

a menu pre turistov – konvertibilné
pesos (CUC). Pričom 1 CUC = 25
CUP a 1 CUC je približne 1 euro.
Kubánsku menu nie je možné zame-
niť na Slovensku, eurá sa dajú zame-
niť až priamo na Kube. Ceny v ob-
chodoch a reštauráciách sa pre turis-
tov a domácich dosť líšia, od turistov
CUPy nie sú moc ochotní zobrať kvô-
li nižšiemu zárobku.

Podarilo sa nám navštíviť taba-
kovú plantáž, kde nás oboznámili
s procesom výroby kubánskych ci-
gár. K cigarám sa dá dostať rôznymi
spôsobmi. Samozrejme, zakúpené
priamo na plantážach sú drahšie, po-
rovnateľné s cenami u nás, no dajú
sa zohnať aj na ulici, kde si už turis-
tov domáci nájdu alebo u Kubáncov,
ktorí poskytujú ubytovanie. Tu sú už
ceny podstatne nižšie, hlavne kvôli
tomu, že veľa domácich má svojich
ľudí pracujúcich vo fabrikách, z kto-
rých si cigary zaobstarajú „po svo-
jom.“

Za najvhodnejšiu formu dopravy
sme zvolili taxíky, pretože taxikári
na turistov čakajú na každom kroku,
dalo sa s nimi dohodnúť na cene
a hlavne nám ušetrili čas v porovna-
ní s autobusmi, pre ktoré na Kube
neexistuje žiaden časový harmono-
gram a človek nikdy nevie, či bude
čakať dve minúty alebo dve hodiny,
ani kam vlastne ide. Doprava vla-
kom a prenájom auta vychádza ce-
novo drahšie. Cestovať taxíkmi bol
sám o sebe zážitok, hlavne kvôli
tomu, že sme si nikdy neboli istí, či
dôjdeme do cieľa podľa aktuálneho
stavu auta, kde poväčšine nefungo-

val tachometer, nebol ani jeden pás,
na to aby sme si otvorili okno, nám
musel šofér podať kľučku, dve spät-
né zrkadlá a dva funkčné stierače
tiež neboli samozrejmosťou. No boli
krásnych pestrých farieb, kabriolety
alebo tzv. zberné taxíky, kedy sa ča-
kalo kým sa auto naplní (cca 10-16
ľudí).

Na záver pár viet o internete. Pri-
pojiť sa na mobilné dáta, ak sa to
vôbec podarí, by vyšlo VEĽMI
DRAHO. Taktiež free wifi zóny tu
človek bude márne hľadať. Na pripo-
jenie na internet je potrebné si kúpiť
kartu s prihlasovacím číslom a hes-
lom, ktorá stojí od 1 CUC na jednu
hodinu a čakáte na ňu v rade aj pol
hodiny. Pripojiť sa dá len na urče-
ných miestach. Rýchlosť je tiež ob-
medzená, ale aspoň si človek od-
dýchne od sociálnych sietí.

Navštíviť Kubu bola určite neza-
budnuteľná skúsenosť. Vidieť, ako
žijú ľudia na takmer 9000 km vzdia-

lenom najväčšom karibskom ostro-
ve, spoznávať novú kultúru, ochut-
návať nové jedlá, riešiť veci za po-
chodu, zažívať množstvo veselých
zážitkov bolo pre nás veľmi oboha-
cujúce.

Dominika Murínová
a Mária Prokopová

KUBA — miesto, kde čas nehrá žiadnu rolu
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Vykonávam stavebný dozor.
Stavby: rodinné domy, výrobné
haly, polyfunkčné objekty, chaty,
drobné stavby.
Ing. Jaroslav Dulovec,
tel.: 0905 255 084

HĽADÁ SA prenájom
BYTU alebo DOMU
Mladá rodinka s jedným dieťaťom
hľadá prenájom bytu alebo rodinné-
ho domu v Oravskej Lesnej. V prí-
pade ponuky, sa skontaktujte so zá-
ujemcom na tel. čísle 0903 314 208.

Výbor Urbariátu Pozemkové
spoločenstvo Oravská Lesná

zvoláva
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

PODIELNIKOV
ktoré sa uskutoční v nedeľu

08.04.2018 o 14:30 hod.
v kultúrnom dome
v Oravskej Lesnej.

Žiadame všetkých podielnikov
o účasť, aby bolo Valné zhromaž-

denie uznášaniaschopné.
Pozvánku zasielame aj poštou.
Ďakujeme za porozumenie.

Za Urbariát Jozef Brňák

Hoci je na Slovensku alkohol často ponímaný
ako bežná vec pri rôznych spoločenských stretnu-
tiach, nie zriedka jeho požívanie prerastie do ne-
vyliečiteľnej choroby – AL-
KOHOLIZMU. Klub absti-
nujúcich, ktorý nedávno
vznikol v Novoti, dáva novú
nádej každému, kto sa chce
vrátiť späť na svoju cestu.
Každý týždeň otvára dvere
už abstinujúcim ľuďom, ale
aj tým, ktorí sa svoj život
ešte len chystajú zmeniť. Ba
dokonca, prísť a poradiť sa
môžu aj tí, ktorí chcú po-
môcť svojmu partnerovi,
dieťaťu či rodičovi.

Na Orave sa teší svojej
pôsobnosti klub abstinujú-
cich v Oravskej Jasenici už
14 rokov. Pán Jozef Fedor z
Oravskej Lesnej sa o ňom z novín dozvedel pred
9 rokmi a sám sa dlhšie zaoberal myšlienkou
priblížiť takýto klub aj do našej doliny. Podarilo
sa, od decembra bol v spolupráci s obecným
a farským úradom v pastoračnom centre v Novoti
zriadený nový klub abstinujúcich s názvom
„NOVÝ ŽIVOT.“ Na Slovensku sa obidva kluby
na dedinách radia skôr medzi rarity, keďže všetky
kluby vznikajú vo väčších mestách.

Zmyslom založenia klubu je stretávať sa, roz-
právať sa o svojich zážitkoch a skúsenostiach aj
pred abstinenciou aj počas nej. Každý človek je

iný, preto si z toho vyberie
a použije iba to, čo práve
jemu „pasuje“ do životného
príbehu. „Vždy je o čom
rozprávať a čas tu plynie ako
voda,“ hovorí spoluzaklada-
teľ klubu Jozef Fedor, ktorý
sa sám rozhodol povedať al-
koholu „nie“ už pred 34 rok-
mi a na tomto rozhodnutí
by ani dnes nič nemenil.
„Najlepší krok je vyrovnať
sa s tým hneď na začiatku
a dôležité je si uvedomiť, že
NEEXISTUJE PROBLÉM,
KTORÝ BY DOKÁZAL
VYRIEŠIŤ ALKOHOL,“
dodáva.

„Klub v Novoti bol zriadený, aby sa priblížil
aj obciam, ako je Zákamenné, Krušetnica, Lom-
ná, Breza a Oravská Lesná. Samozrejme, spolu-
pracujeme aj s klubom v Oravskej Jasenici. Stre-
távame sa každý piatok od 19.00 hod., kde si
vzájomne odovzdávame skúsenosti. Spomenie-
me si aj na meniny či narodeniny alebo výročia
abstinencií. Máme naplánované aj rôzne aktivity,

ako napr.: púť do Turzovky, dvojdňový pobyt na
chate s varením gulášu či ples abstinentov, ktorý
sa uskutoční v októbri. Mám úprimne vždy veľkú
radosť z každého človeka, ktorý sa rozhodne zme-
niť svoj životný príbeh, a to v akomkoľvek veku.

Nápomocní sme vždy a každému, kto o po-
moc požiada. Nie vždy je potrebný nástup na
protialkoholické liečenie, ale ak je to nevyhnutné,
aj s tým dokážeme pomôcť,“ hovorí pán Jozef.

S úsmevom tiež hovorí, že alkoholizmus je
jedinou chorobou, pri ktorej vás nikto nepoľutuje,
ako tomu býva hoci pri zlomenej nohe. Pravdou,
žiaľ, niekedy býva opak, keď týchto ľudí často
okolie odsudzuje. A to niekedy aj po návrate
z liečebného procesu. Pre človeka, ktorý sa roz-
hodne skončiť s alkoholom, takéto rozhodnutie
nebýva ľahké a keď už zvíťazí, skúsme mu skôr
pomôcť začleniť sa späť. Ak o niekom vieme, že sa
rozhodol žiť bez alkoholu, majme k nemu úctu
a alkoholom ho nikdy neponúkajme!

Ak máte pocit, že vy sami alebo vaši príbuz-
ní potrebujete návod, povzbudenie alebo inú
pomoc, ktorá v súvislosti s alkoholom dokáže
zmeniť váš doterajší život, neváhajte sa prísť
pozrieť do klubu „Nový život“ v pastoračnom
centre v Novoti v ktorýkoľvek piatok o 19.00
hod., prípadne do klubu v Oravskej Jasenici
v ktorúkoľvek stredu o 18.00 hod. Viac infor-
mácií získate na tel. čísle 0905 133 875.

Spracoval Jozef Rošťák

Novovzniknutý Oravský klub abstinujúcich

I N Z E R C I A  I N Z E R C I A  I N Z E R C I A

Turnaj starších žiakov

V nedeľu 28. januára starší žiaci U15 odohrali futbalový turnaj o pohár
primátora mesta Tvrdošín. Turnaja sa zúčastnili kvalitné tímy z celého ŽSK ako:
Žilina, Trstená, Belá či domáci Tvrdošín. Podarilo sa nám dostať do štvrťfinále,
kde sme po veľmi vyrovnanej hre podľahli najväčšiemu favoritovi – Trstenej.
Veľmi ma teší, že chalani sa dokázali herne vyrovnať kvalitným tímom, chýbalo
možno troška viac šťastia pri koncovke. Spolu s hráčmi som vďačný za to, že TJ
nám umožnila nastúpiť na tomto kvalitnom turnaji. Ak chceme napredovať,
musíme nielen trénovať, ale tiež sa konfrontovať s kvalitnými súpermi, ktorí nám
nastavia zrkadlo a ukážu, v čom sa treba ešte zlepšovať. Veľká vďaka odo mňa ako
od trénera U15-tky patrí celej partii okolo kapitána Matúša Hanuliaka nielen za
ich výkony, ale aj za vzornú reprezentáciu klubu a slušné a príjemné vystupova-
nie počas celého turnaja.

Tréner Jozef Poništiak
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V nedeľu 4. marca sa našim hoke-
jistom TJ Oravská Lesná „A“ – tímu
remízou 3:3 s HK Pucov po dvoch
rokoch opäť podarilo obhájiť 1. miesto
v už 33. ročníku Oravskej hokejovej
súťaže. Pričom v prvom finálovom zá-
pase nad tímom Pucova v sobotu
3. marca v Dolnom Kubíne vyhrali 4:2.

O niečo menej sa darilo nášmu hoke-
jovému tímu TJ Oravská Lesná „B“. Po-
sledný zápas so Starou Bystricou sa im
síce podarilo vyhrať 4:3, ale to už stačilo
len na obhájenie 4. miesta v tabuľke.
Hokejisti ďakujú všetkým divákom a fa-
núšikom za podporu a hojnú účasť
v hľadisku a my gratulujeme našim ho-
kejovým hviezdam k dosiahnutým úspe-
chom!

Redakcia LN
Foto: Derickglobal

Pohár za prvé miesto v OHS

O tom, že v Oravskej Lesnej máme ši-
kovných ľudí, niet pochýb. Ale vedeli ste,
že máme aj silných? Stanislav Richter a
Lukáš Majkút zbierajú za svoje silné ruky
na súťažiach v pretláčaní samé ocenenia.

Ešte v novembri sa konala súťaž Silná
ruka stredoškolákov. Stredoslovenský kraj mal
súťaž v Tvrdošíne, kde Stanislav Richter ob-
sadil v kategórii do 65 kg 1. miesto na pravú
ruku. Traja najlepší z každej kategórie postú-
pili do celoslovenského finále, ktoré sa kona-
lo v Košiciach a Stanislav tam obsadil opäť
prvé miesto. Chalani však stále na sebe pra-
cujú, a preto sa narýchlo rozhodli zúčastniť

Lesňania so silnými rukami
na Golemovej ruke, kde súperili so súťažiaci-
mi z Čiech, Poľska, Maďarska i Slovenska.
Medzinárodná súťaž sa konala 17. februára
v Hluku. Stano Richter obsadil 1. miesto
v ľavej aj pravej ruke v kategórii juniori do
65 kg a Lukášovi Majkútovi sa ušlo 5. miesto
v ľavej a 7. miesto v pravej ruke v kategórii
muži do 75 kg. Okrem toho sa zúčastnili aj
Slovenskej národnej ligy v pretláčaní, ktorá
sa skladá z troch kôl. Jednotlivé kategórie
boli kvalitne obsadené, pričom sa zišli súťa-
žiaci zo všetkých kútov Slovenska. 17. marca
ich ešte čakajú Majstrovstvá Slovenska, takže
im držíme palce.                      Mária Brišová

TJ Oravská Lesná „B“

TJ Oravská Lesná „A“


