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Kvety pre mamu
Všetky kvety do rúk mamy,
skladáme ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že má k nám tak blízko.

S druhou májovou nedeľou k nám každoročne prichádza vzácny deň, Deň matiek. Nejde len o novodobý sviatok, lebo tradícia
tohto sviatku sa začala 250 rokov pred Kristom. Už v dávnom
antickom Grécku sa každý rok počas troch dní uctievali matky
všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje nespochybniteľné

miesto aj v Anglicku, kde si Deň matiek pripomínajú viac ako
1600 rokov. Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po Veľkej noci.
Spočiatku to bol sviatok na počesť Matky Cirkvi - Bohorodičky
Panny Márie. Ľudia putovali do svojich rodných miest, aby si vo
svojich chrámoch uctili tento cirkevný mariánsky sviatok. Pokrstení mali povinnosť navštíviť aj svoju krstnú matku.
Za národný Deň matiek začala kampaň Anna Jarvisová v Spojených štátoch amerických. Dôvodom bolo prvé výročie smrti jej
matky a to 10. mája 1908. Do Európy sa dostal v roku 1923
a odvtedy sa slávi vždy v druhú májovú nedeľu. A čo je symbolom
Dňa matiek? Najobľúbenejšie kvety pani Anny Jarvisovej – biele
klinčeky, ktoré predstavujú čistotu, ľúbeznosť a prijímanie materinskej lásky ako daru.
Všetkým mamičkám k ich sviatku prajeme zdravie, úctu
a mnoho lásky, ktorú si bezpochybne zaslúžia.
Za redakciu LN Monika Vrábľová

Naša škola oslavuje 50. výročie
Vážení priatelia,
v tomto školskom roku, 2010/2011, si pripomíname významné
jubileum – 50 rokov od otvorenia Základnej školy v Oravskej Lesnej.
Uplynulo 50 rokov, keď prví žiaci zasadli do lavíc tejto školy a za celé
toto obdobie nepretržite prichádzajú noví , aby načerpali vedomosti,
poznatky, skúsenosti , ktoré neskôr využijú vo svojom živote. Aj keď
sú to návraty opakované, sú vždy nové, iné.
V náročných podmienkach bolo veľmi ťažké vzdelávať a vychovávať žiakov tak , aby si zo školy odniesli nielen mnoho vedomostí, ale
aby z nich vyrástli čestní a pracovití ľudia, ktorí chcú niečo dokázať.
Jubileum je vždy vzácnou príležitosťou na spomienky, na stretnutia.
V zrkadle spomienok sa vždy vynárajú žiaci a učitelia, ktorí boli
výnimoční, ktorí vrchovatou mierou prispeli k dobrému menu školy,
ktorí sa veľmi dobre uplatnili a uplatňujú v živote na úseku spoločenského a hospodárskeho života.
Doba, v ktorej žijeme, motivuje väčšinu z nás k zvýšenému snaženiu dokázať naplniť určité ciele, ktoré sme si predsavzali a ktoré
pomôžu uspokojiť naše požiadavky. V dnešnej dobe, kedy si každý
myslí, že práve preto, že je demokracia, všetci môžu všetko, že všetko
je dovolené, má niekedy učiteľské povolanie aj trpkú príchuť. Preto
patrí poďakovanie a úcta všetkým pedagógom, ktorí pripravili do
života za uplynulých 50 rokov našej školy tisíce detí, ktorí im boli
nielen učiteľmi, ale občas aj rodičmi a kamarátmi.
Na úspechy či neúspechy školy má každý svoj pohľad. Inak vníma
školu žiak, inak jeho rodičia, iný uhol pohľadu má učiteľ, iný riaditeľ
a iný vyššie školské inštitúcie a verejnosť.

Ako riaditeľ školy si želám, aby práca nás všetkých bola dokonalejšia, efektívnejšia, prinášajúca žiakom radosť a spokojnosť z dobre
vykonanej práce. Nech stúpa účinnosť vyučovacieho procesu a nech
výsledky našej spoločnej tvorivej práce šíria dobré meno našej školy.

Ďakujem všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, inštitúciám, organizáciám, sponzorom a všetkým dobrým ľuďom, ktorí za 50 rokov existencie školy nechali v nej svoje ja
a prispeli svojím obetavým prístupom k celkovým hodnotným výsledkom.
Mgr. Miroslav Kvak
riaditeľ školy
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... z histórie školy 1. časť

... 50 rokov novej budovy školy...

V najzápadnejšom kúte severozápadného Slovenska v prostredí
Slovenských Beskýd a Paráčskej Magury, kde pramení Biela Orava,
sa nachádza najmladšia obec Oravy – Oravská Lesná. Právne začala
existovať 23. júla 1731. Dostala názov Erdöd na počesť svojho
zakladateľa Juraja Erdödyho ml. Obyvatelia si tento názov prispôsobili a nazývali ju Erdútka. Dňom 1. januára 1946 sa obec premenovala na Oravskú Lesnú. Prvá škola v Oravskej Lesnej bola otvorená
v roku 1794, a to 60 rokov po vzniku dediny. Bola to cirkevná škola.
Budova školy bola nízka drevenička postavená hneď pri fare. Tvorila
ju len jedna miestnosť neveľkých rozmerov a mohli ju navštevovať
len chlapci. Základ vyučovania na škole, podobne ako aj v ostatných
školách Uhorska v 18. a 19. storočí, tvorilo trívium a náboženstvo.
Žiaci sa učili čítať, písať, počítať. Na písanie používali tabuľky
a griflík. Jedinou školskou pomôckou boli šlabikáre. Dievčatá začali
školu navštevovať až v roku 1833. Od roku 1903 sa začína povinne
vyučovať po maďarsky, slovenčina bola ako nepovinný predmet.

Neustálym rastom obyvateľstva vzrastal aj počet školopovinných
detí v obci, priestorové podmienky dolinných škôl boli nevyhovujúce. Riaditeľstvo školy v Oravskej Lesnej – Flajšová požiadalo
o vybudovanie novej väčšej školskej budovy.

1958 - miesto pre novú školu

Stará škola Flajšová

Vyučovanie po maďarsky malo slabé výsledky. Z 215 žiakov vedelo
po skončení školskej dochádzky čítať a písať len 33. Škola stále
trpela nedostatkom priestorov. V jednej triede sa striedalo 346 žiakov. Situácia sa zlepšila zriadením dolinných škôl. V Oravskej
Lesnej vznikli dve v roku 1925. Jedna v osade Flajšová (na obr.)
a druhá na Lehotskej. Tieto školy už boli štátne ľudové. Cirkevná
škola fungovala v centre obce. Deti boli rozdelené do škôl podľa
osady, v ktorej bývali. Štátne ľudové školy boli dvojtriedne a žiaci
chodili na dve zmeny. Vyučovalo sa už po slovensky a deti navštevovali školu každý deň okrem štvrtku a nedele. Počas vojny boli školy
zatvorené. Po roku 1945 sa zaviedlo vyučovanie ruského jazyka. Vo
vyučovacom procese sa nehodnotil iba prospech žiakov v jednotlivých predmetoch, ale aj ich usilovnosť, správanie a úprava písomných prác.

Žiadosť bola prijatá ako opodstatnená. Rada KNV v Žiline zo dňa
17. 7. 1957 schválila úvodný projekt a 19. 8. 1957 aj projekčný plán.
Dňa 22. 5. 1958 bol Odborom školstva a kultúry rady ONV
v Námestove odovzdaný pozemok na stavbu 8 ročnej 12 triednej
strednej školy. Stavebný pozemok sa nachádzal v zovretí dvoch
vodných tokov a bolo potrebné celý ho oddrenážovať. Stavba bola
situovaná v ústredí obce v blízkosti kostola a hlavnej cesty, neďaleko
bývalej cirkevnej školy.
Výmerom Odboru pre výstavbu rady ONV v Námestove bolo dňa
27. júna 1958 stavba povolená a počas leta i začatá. Súčasťou stavby
bolo vybudovanie kanalizácie, vodovodu, septika a vonkajšie úpravy s cestami. Výstavba celého objektu bola naplánovaná na tri etapy,
no pôvodný projekt nebol nikdy zrealizovaný. Dá sa povedať, že
pôvodne plánované objekty školy sa pristavovali postupne a až
v roku 2003 boli ukončené prestavbou kina na telocvičňu, ktorá sa
teda nachádza mimo areálu školy v kultúrnom dome.
O ďalšej histórii školy vás budeme informovať v budúcich číslach
Lesnianskych novín.

Ľudia a psy
„Pes je dobrým priateľom človeka“, to je síce pravda, ale
nemusí to platiť, ak sa jedná o cudzieho psa, ktorého môžete
stretnúť na ulici alebo na vašom dvore. Problém so psami je aj
v našej obci, ale poväčšine to nie sú túlavé psy, ale také čo majú
svojich majiteľov. Asi si zle vykladajú zákon, že pes musí mať
dostatočný výbeh. Nejedná sa o psy, ktoré náhodne utečú, ale
majitelia ich úmyselne púšťajú, alebo sa nestarajú o to, keď im
pes utečie a kde je celý deň.
Podľa zákona 102/2010 Z.z. je za psa zodpovedný majiteľ.
Tento zákon však obsahuje aj znenie, kedy sa majiteľ dopustí
priestupku ak napr. podľa § 7/ 1h nezabráni voľnému pohybu psa
okrem priestorov na to určených.

§7/2 b nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo,
nezabráni inému spôsobu ohrozovania.
§7/3 pokuta, ktorá môže byť udelená je až 165 eur.
Poznala som jednu staršiu pani, ktorá sa ako 12 ročná zľakla
psa a ten šok jej spôsobil stratu reči. Dožila sa síce vysokého
veku, ale jej život bol ťažký, nikdy si nezaložila rodinu a bola
odkázaná len na pomoc svojich najbližších. Jeden túlavý pes jej
zmenil celý život. Takýchto príbehov je určite oveľa viac.
Apelujem na majiteľov psov aj na obecné zastupiteľstvo, aby
zabránili ďalším nešťastiam a smutným životným príbehom,
lebo nikdy nevieme, koho sa ten príbeh môže týkať, či nie aj
priamo nás. Za toto konanie nemôžu psy, ony si len užívajú
naplno svoju slobodu, ale nezodpovední sú majitelia.
Anna Kojdová
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Zo života materskej školy…
Po mrazivej ľadovej zime sa aj malí škôlkári potešili prvým
jarným lúčom slniečka. Niežeby zimu nemali radi, ale už sa im zdala
príliš dlhá. Zimné obdobie im však prinieslo veľa pekných zážitkov
a radi spomínajú na ne dodnes, hlavne na mesiac december a s ním
spojené oslavy vianočných sviatkov a vianočné prázdniny. Nezabudli ani na sladkosti a darčeky, za ktoré ďakujú týmto sponzorom:
firme CRT - Or. Lesná, p. Mičekovi - firma žalúzie a šatníky na
mieru, p. Bartošovi V., p.Vrábľovej Š., p. Rošťákovi J.

Deti navštívili obecnú knižnicu

Ovocný a zeleninový deň v škôlke

Po vianočných prázdninách deti v škôlke privítali „koledu“, aj uja
fotografa, tetu logopedičku, ale najväčšiu radosť im urobili nové
hračky. Naši predškoláci písali test školskej zrelosti a ich rodičia
prišli na rodičovské združenie, kde sa dozvedeli, čo deti vedia dobre
a čo sa potrebujú ešte „doučiť.“
Vo februári sa predškoláci išli zapísať do prvej triedy spolu
s rodičmi. Počas jarných prázdnin bola materská škola pre deti
zatvorená, ale doma mali plné ruky práce. Spolu s rodičmi si pripravovali masku na karneval, ktorý sa uskutočnil hneď po prázdninách.
Každá maska dostala sladkú odmenu a zatancovala si spolu
s p. učiteľkami aj prítomnými rodičmi.
V rámci témy pracovné profesie sme navštívili miestnu pizzériu
a reštauráciu v Severke.
To vám bola paráda! Deti sa stali kuchármi a čašníkmi. Samé si
ozdobovali a piekli pizzu, potom si ju aj zjedli. V Severke sa stali
kuchármi aj čašníkmi, hranolky s kečupom chutili výborne. Počas
februára a marca si rodičia mohli podať žiadosť o prijatie dieťaťa do
maters. školy. V súčasnej dobe je v MŠ miesto pre 89 detí, žiadostí je

oveľa viac. V marci sme navštívili obecnú knižnicu, kde nás privítala
p. starostka Ing. Mazúrová V. Aj takouto formou utvárame u detí
kladný vzťah ku knihe a k čítaniu.
Posedenie pri básničkách a rozprávkach, ktoré sa deti naučili
doma naspamäť a v škôlke ich prednášali kamarátom bolo veľmi
zaujímavé. Odmenou za prednes im bola malá lienka, ktorá je
symbolom edície kníh pre deti. V MŠ nezabúdame ani na také
sviatky, ako je MDŽ, kedy sme pre všetky tety nakreslili malé
srdiečko. Privítali sme prvý jarný deň a keďže svietilo slniečko,
vybehli sme do blízkeho lesa hľadať snežienky a prvé steblá trávy.
Snežienky sme síce nenašli, ale na kvietok pre p. učiteľku 28. marca
sme nezabudli. Deti potešilo divadlo s názvom: „Kráľovský poklad,
kde sa deti dozvedeli, že naozajstným pokladom nie je zlato, ale dve
zdravé pracovité ruky. V tomto školskom roku sa materská škola
zapojila do viacerých projektov. Prvým z nich je projekt Ekologická
stopa, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia detí o vplyve
človeka na znečisťovanie zeme a životného prostredia, zároveň učí
deti, aké je dôležité triedenie odpadu. Ďalšie projekty súvisia so
zdravým životným štýlom a hygienou - Naturáčikove dobrodružstvá, Žabka BUPI, projekt SCHAUMA. V prvom aprílovom týždni
sa uskutočnilo v priestoroch MŠ testovanie školskej pripravenosti
pracovníkmi CPPP – Námestovo, testovania sa zúčastnili len deti
predškoláci na základe súhlasu rodičov. Teraz nás čaká jarné upratovanie blízkeho lesa a školského dvora, budeme ozdobovať veľkonočné vajíčka a tešíme sa na veľkonočné prázdniny....
p. učiteľky MŠ

Plánované....
30. 4. Stavanie mája pred KD o 17.00 h
8. 5. Deň matiek v KD o 14.00 h
22. 5. Vystúpenie „Heligónkárov“
v KD o 14.00 h
5. 6. Prvé sväté prijímanie
Oravské múzeum v Zuberci
Hej, máj zelený
1. 5. 2011
Symbolické otvorenie letnej sezóny
v Múzeu oravskej dediny v Zuberci na Brestovej je už tradične spojené so starodávnym zvykom stavania májov, ako prejavu
úcty, žičlivosti a lásky.

Tentokrát sa
program
„Hej, máj zelený“ bude
konať v nedeľu 1. mája
2011.
Začne sa o
14.00 folklórnym programom v podaní folklórnych kolektívov zo Zuberca.

Zahrajme sa ako kedysi
každý piatok od 20. 5. do 17. 6. 2011
Múzeum oravskej dediny v Zuberci na
Brestovej ponúka v období školských výletov špecializovaný program ZAHRAJME SA AKO KEDYSI. Program, ktorý je
určený predovšetkým pre detské kolektívy,
sa bude konať každý piatok od 20. mája do
17. júna 2011. V rámci programu sa deti
prostredníctvom lektorov a animátorov
(v dobových odevoch) zoznámia so, spôsobom vyučovania i bývania v minulosti,
s domácou výrobou ľanového plátna
i s prírodou TANAPu a jej ochranou.
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MEATFLY Slope Style Contest 2011

Jednoducho krása...fajn nálada, perfektné počasie, super hudba
a hlavne skvelí ľudia, ktorým sa zrodila myšlienka zorganizovať

Skončil sa Mesiac kníh,
no čítať môžeme naďalej
Rozlúčil sa s nami marec. Čo bolo príznačné pre minulý mesiac?
Azda hlavne prívlastok „mesiac kníh“.
V marci sa viac pozornosti upriamovalo na knihy. Počas tohto mesiaca sme viac navštevovali knižnicu, objednávali knihy, a vo väčšej
miere sme sa zaujímali o čítanie.
Mesiac kníh skončil, no my by sme
nemali prestať s čítaním, kupovaním kníh či navštevovaním knižníc.
Práve naopak. Mali by sme pokračovať v čítaní a obohatiť našu dušu
i myseľ o nové zážitky a poznatky.
V dnešnej dobe dochádza k zmene hodnôt a čítanie sa zdá byť nemoderné. Ľudia mnohokrát venujú
nemálo času pozeraniu televízie alebo bezcieľnemu prezeraniu rôznych stránok na internete. No nie je to len márnenie času? Nie je
lepšie prečítať si dobrú knihu? Môžeme nájsť veľa dôvodov, prečo je
čítanie dôležitejšie.
Čítanie kníh nie je limitované časom a priestorom. Knihu môžeme vziať do rúk kdekoľvek a kedykoľvek. Hocikedy ju môžeme
odložiť a pokračovať v čítaní neskôr. Umožňuje nám prežívať napätie, radosť, smútok i súcit. Obdarúva nás múdrymi myšlienkami.
Slúži na zábavu i poučenie. Ponúka nám iný pohľad na život. Čítanie
obohacuje našu slovnú zásobu a rozvíja našu fantáziu, vďaka ktorej
si môžeme vytvoriť vlastný svet a predstaviť si svojich hrdinov.
Knihy skutočne predstavujú veľký poklad, ku ktorému sa možno
dostať viacerými cestami. Stáva sa, že máme doma veľa vlastných
kníh, no nečítame ich. Ležia na policiach a zapadajú prachom. Je čas
oprášiť ich a objaviť ich krásu.
Ďalším spôsobom, ako sa dostať ku knihe, je návšteva knižnice.
Knižnica nám poskytuje široký výber kníh pre deti, mladých
i dospelých.
V našej obci je knižnica otvorená každý pracovný deň:
Pondelok – Štvrtok 12:00 – 15:00
Piatok
12:00 – 16:30
Francúzsky spisovateľ André Maurois vyslovil myšlienku: „Čítať
peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša
odpovedá.“ Preto čítajme viac, aby naša duša neonemela, ale aby sa
rozvíjala a objavovala tajomstvá ukryté na stránkach kníh.
Darina Chudobová
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akciu s názvom MEATFLY Slope Style Contest 2011. Dňa 5. 3. 2011
sa tak v stredisku Oravasnow mohol konať prvý ročník vydarenej
snowboardovej súťaže. Prihlásených bolo až 32 jazdcov, ktorí boli
následne rozdelení do dvoch skupín. Každý sa pritom mohol predstaviť v dvoch kvalifikačných jazdách, z ktorých lepšia sa počítala.
Vo finále ďalej bojovalo len 14 najlepších, z ktorých desiati boli
vďaka štedrým sponzorom veľmi hodnotne ocenení. Nesmelo chýbať
aj domáce zastúpenie a to v podaní Dominika Vrábľa, Jána Dendisa
a Andreja Kľusku.
A kde to celé vzniklo? V šikovných hlavách samozrejme: Organizátormi boli Peter Murín, Dominik Vrábeľ, Jakub Demko a Štefan
Kolenčík. A ako akciu hodnotia z ich pohľadu? ,,Nebolo to také
jednoduché, sami sme si postavili park aj prekážky, sami sme si
zohnali železo na bedňu, pozvárali ju. Dosť sme sa s tým natrápili,
ale vyšlo nám to a ľudia boli spokojní, tak je to ok.“
Dúfajme, že počasie a v prvom rade ľudia budú aj v nasledujúcich
rokoch ústretoví a postupom času vznikne kvalitné podujatie s priaznivým ohlasom.
Monika Vrábľová

Deň Zeme
Všetko najlepšie, milá Zem!
22. marec poznáme ako Deň Zeme. Áno, aj Zem
má svoj sviatok. Prvýkrát sa oslavoval už v roku
1970. No, od oslavy to má trochu ďaleko.
Skôr je v tento deň snaha dostať do povedomia ľudí trošku viac ekologického
myslenia. Už ale asi všetci vieme, že
nemáme vyhadzovať smeti len tak po
zemi, že autá sa neumývajú v rieke a že
pálením plastov nevzniká práve najčistejší
vzduch. Často si povieme: „Smeti nevyhadzujem z auta pri rieke, ani nezastavím a plasty
nepálim. Robím pre svet všetko, čo je v mojich silách.“
Ale mohli by sme viac. Našla som pár aktivít, ktoré sa dajú denne
uskutočňovať bez toho, aby sme na ne vynaložili veľkú energiu. Tak
ak chcete, môžeme spolu spraviť našej Zemi sviatok každý deň.

Tipy, aby bol Deň Zeme každý deň
1. Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody.
Na sprchovanie používajme úsporné hlavice, ušetríme až 30 %
teplej vody.
2. Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám.
3. Začnime kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú v našej
domácnosti a záhrade.
4. Nenechávajme spotrebiče v polohe STAND BY, pretože takto nie
sú vypnuté, dochádza k skrytému odberu, ročne to môže byť až
500 kWh.
5. Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli, pomôžeme
nielen svojmu zdraviu. Ak už sa do cieľa nemôžme dostať pešo
alebo bicyklom, využívajme hromadnú dopravu.
6. Umiestnime chladničky a mrazničky ďalej od sporáku a tepelných
zariadení, na chladnejšie miesta. Každý stupeň nad 20 °C zvyšuje
spotrebu asi o 4-6 %.
7. Pri nákupoch odmietajme rozdávané plastové tašky, vrecúška
a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
8. Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil či fotoaparát, pokiaľ sa
nenabíjajú.
Mária Brišová

Turistika – aktivita pre všetkých
Kráčať po lesnom chodníčku, vdychovať sviežu vôňu stromov,
počúvať spev vtákov, vnoriť ruky do chladného potôčika, dotknúť sa
kôry starého stromu v nádeji, že prezradí staré tajomstvo... Turistika
– spôsob ako prežiť voľné chvíle, byť bližšie k prírode, k ľuďom aj
k sebe samému. V poslednej dobe láka čoraz viac ľudí. Je pre
každého a pre všetkých, či už pre deti, dospelých i starších ľudí bez
ohľadu na ich výkonnosť a zdatnosť, pretože náročnosť i zameranie si
volí každý sám podľa svojich predstáv a schopností. Netreba ani
ďaleko cestovať, naša dedinka nám ponúka široký priestor na rodinnú turistiku. Stačí sa len zorientovať vo vyznačených turistických
trasách, ktoré sú udržiavané a obnovované a vydať sa za dobrodružstvom, ktoré máme na dosah ruky.

Klub slovenských turistov používa tzv. pásové značenie štyroch
farieb – červenej, modrej, zelenej a žltej, namaľované spravidla na
stromoch, stĺpoch a iných objektoch. Značka je tvorená tromi vodorovnými pásmi, umiestnené nad sebou. Horný a spodný pás je vždy
biely, prostredný môže byť červený, modrý, zelený alebo žltý, spravidla v závislosti od významu danej trasy.
•
červená – hlavné trasy, teda hrebeňovky, trasy mimoriadneho významu, diaľkové trasy
•
modrá – významnejšie stredne dlhé trasy, napríklad dlhšími
dolinami, či bočnými hrebeňmi
•
zelená – kratšie trasy miestneho významu
•
žltá – najkratšie úseky, spojky, alebo skratky

Základné typy značiek:
- základná pásová značka: štvorec 100 x 100 mm, má byť viditeľná
z diaľky, ak idú súbežne viaceré značené trasy, sú pásové značky
spojené do jednej značky v záväzne stanovenom poradí farebných pásov, tzv. volavka je podobná základnej pásovej značke,
ale je väčších rozmerov napr. 180 x 180 mm,
- smerová šípka: k základnej pásovej značke sa zo strany pripojí
farebný hrot s bielym orámovaním,
- koniec značenej trasy alebo odbočky: farebný štvorec 30 x 30 mm
s bielym orámovaním.
Základné informácie na smerovke
Informácie sú spravidla usporiadané v troch riadkoch. V záhlaví sa
v strede uvádza skratka organizácie
zodpovednej za jej obsah alebo ak je
trasa pomenovaná, tak jej názov.
V ľavej spodnej časti sa uvádza rok
výroby smerovky a v pravej spodnej
časti evidenčné číslo smerovky, ktoré
pozostáva z čísla trasy a vzdialenosti
smerovníka v km od východiska trasy
(označenie a) alebo od cieľa trasy (označenie b). V strede je text
a časová vzdialenosť k nasledujúcim cieľom značenej trasy. Viď
smerovník na Kohútiku.
Oravskou Lesnou prechádza jedna hlavná trasa t.j. červená, ktorá
začína na Ustrigu, pokračuje cez Kohútik, okolo kaplnky Božieho
milosrdenstva, Sochy sv. Trojice až na Demänovú a ďalej vedie na
Kysuce. Modrá trasa sa nachádza na poľskej hranici. Vedie zo
Serafínova, cez Talapkov Beskyd (známe ako Bukovina), Bednárovú, Pansky Kameň, Podúšust, Úšust a ďalej pokračuje po hranici do
Novoti a až na Pilsko. Ďalšia modrá trasa vedie z Terchovej, Pod
Okrúhlicou, cez Hoľu, Paráč, Príslopec a pokračuje ďalej na Kubínsku hoľu. Zelená trasa vedie z Talapkovho Beskydu, sedlo Demänová, Mrvova Kykula, Krčmárová, Jasenovská, Macangov Beskyd
(známe ako vykrývač alebo vysielač), Beskyd, Pod Okrúhlicou,
Javorinka a pokračuje do Zázrivej. Žltá trasa vedie z Macangovho
Beskydu do Ústredia, okolo Hotela Tyrapol na Bučinu, Kohútik,
vlekom, ku Chate Kohútik, cestou k lanovke a potom doprava
smerom na poľskú hranicu – Podúšust. Značené trasy tvoria vzájomne prepojenú sieť a tým poskytnú každému príležitosť vytvoriť si
vlastný okruh, ktorý zodpovedá predstavám, schopnostiam a zdatnosti každého z nás. Všetky spomínané trasy nájdete v turistickej
mape KYSUCKÉ BESKYDY VEĽKÁ RAČA.
Alenka Beloritová

Slnko, sneh, bežky, zabíjačka
Aj taký bol VII. ročník Horizontu Erdútky
Už po siedmy raz sme sa mohli vydať na bežeckú či pešiu túru po
našej krásnej prírode. Napriek tomu, že už nikde naokolo nebol sneh,
lesnianske kopce nesklamali a občas sa noha aj do snehu zaborila.
A nielen občas. Na holi bolo snehu neúrekom. Jarné slnko nás sprevádzalo celou cestou, čo bolo oproti minuloročnému počasiu len vítané.
Organizátori opäť zvládli prípravu výborne. Na začiatku sa stačilo zapísať a hor sa do
prírody. Samozrejme, nenechali nás vyhladnúť. Čakalo nás malé občerstvenie počas trasy
a v cieli zabíjačkové špeciality.
Zúčastnených bol vysoký počet a to nielen
z okolia, ale z celého Slovenska. Všetci odchádzali s určite nádhernými spomienkami.
Vôbec nemusíme cestovať niekde do zahraničia. Stačí sa len pozrieť, koľko krás máme
okolo seba a využiť ich.
Mária Brišová

Občerstvenie účastníkov čakalo aj v prírode
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Viete, kam ktorý odpad patrí?

K vode z „vodovodu“...

Jarné upratovanie prináša so sebou aj problémy
s odpadom. Viete, kam čo patrí, a ako sa s odpadom nakladá?
1. stavebný a nadrozmerný
odpad
- aspoň dvakrát ročne musí
obec zo zákona poskytnúť
veľkokapacitný kontajner
- mimo týchto termínov je
možné odovzdať takýto dopad do zberného dvora bezplatne
- umiestnenie takéhoto odpadu na iné miesto, ako určí
obec, sa pokutuje
2. elektronika
- pri kúpe nového výrobku sú v predajni povinní bezplatne
prevziať starý výrobok bez ohľadu na to, kde bol kúpený,
predajňa si môže účtovať za odvoz
- platí to rovnako pre veľké výrobky ako práčka či chladnička aj malé elektrovýrobky ako sušič vlasov či hriankovač
- kto nový elektrovýrobok nekupuje, mal by ten, ktorého sa
zbavuje, odovzdať do zberného dvora. Občan si hradí
odvoz z domu, prevzatie je bezplatné
- niektoré obce organizujú bezplatný odvoz elektroodpadu
priamo z domácností, týka sa to veľkých aj malých výrobkov
- umiestnenie takéhoto odpadu na iné miesto, ako určí obec,
sa pokutuje
3. tužkové baterky
- použité tužkové baterky musí prevziať každá predajňa,
ktorá ich ponúka na predaj. Občan si pritom nemusí kúpiť
nové
4. separovaný zber
- obce sú povinné zriadiť separovaný zber papiera, plastov,
skla, kovu a biologicky rozložiteľného odpadu
- o tom, či sa bude separovať formou špeciálnych zberných
nádob, alebo v zbernom dvore, alebo inak, rozhoduje obec
- biologicky rozložiteľný odpad sa má kompostovať - buď to
robí obec, alebo vydá nariadenie pre rodinné domy
- kov sa môže separovať do spoločnej nádoby s plastmi (ak
je k dispozícii triediaca linka príslušného typu), alebo sa
má odovzdávať do zberného dvora
5. nebezpečný odpad z domácnosti
- nebezpečným odpadom sú farby, lepidlá, čistiace prostriedky, odstraňovače škvŕn, antikorózne prípravky a iné čistiace prostriedky, insekticídy, pesticídy a iné záhradné
prípravky,
- rozpúšťadlá, oleje, pohonné látky, mazivá, náterové látky,
autobatérie
- obce majú povinnosť zabezpečiť aj separátny zber nebezpečného odpadu
- môže to byť formou mobilného zberu priamo z domácností alebo formou zberných dvorov
- umiestnenie takéhoto odpadu na iné miesto, ako určí obec,
sa pokutuje
Stanislav Novosad

Vážení spoluobčania,
radi by sme Vás touto cestou informovali o novovybudovanom
vodovode v časti Jasenovská. Ako iste každý z vás vie, v roku 2009,
2010 obec z prostriedkov eurofondov na Jasenovskej vybudovala
dva vodojemy a´150 m3 a taktiež cca 3,5 km nového vodovodu. Pre
tento vodovod bude potrebné v najbližších dňoch dokončiť kolaudačné konanie a uviesť vodovod do prevádzky. Otázkou však pre
obecné zastupiteľstvo(OZ) bude, kto tento nový vodovod bude prevádzkovať. Pri prevádzke vodovodu je potrebné počítať s nákladmi
na mzdu obsluhujúceho pracovníka, na elektrickú energiu, na úpravu a rozbor vody ako aj na iné režijne náklady s tým súvisiace.
Poslanci OZ predtým ako zaujmú stanovisko, či vodovod bude
spravovať naša (LVS) alebo iná organizácia, sa formou ankety rozhodli osloviť občanov na Jasenovskej. Tí, ktorí majú o vodu záujem,
mohli nezáväzne vyplniť predbežnú prihlášku. Predbežne sa v časti
Jasenovská prihlásilo viac ako 70 domácností(cca 300 osôb)
Na základe zistenia počtu záujemcov môže OZ zvažovať, či
Lesňanská vodárenská spoločnosť(LVS) bude, alebo nebude schopná znášať režijné náklady. Treba povedať, že ak by sa ukázal počet
záujemcov o túto vodu nízky, obec by možno bola nútená tento
vodovod dať do prevádzky inej organizácii.
Jozef Rošťák
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Z obecnej matriky
Naša matrika zaevidovala k 1. 4. 2011 3280 obyvateľov, ktorí sú natrvalo prihlásení v našej obci. Ale ako
vieme, stále pribúdajú noví maličkí spoluobčania, z ktorých sa tešia hlavne rodičia, starí rodičia, rodina, či veľa
z nás. Tiež však sú aj smutnejšie dni v našom živote, keď
nás opúšťajú naši blízki, či známi.

Medzi nás prišli...
Február:
Katarína Sumegová, Jakub Brisuda,
Simona Vrábľová
Marec:
Nina Kolenčíková, Barbora
Bachňáková, Boris Grofčík,
Vanesa Straková, Sára Melicharová, Ema Janková

Od nás odišli...
Karol Vrábeľ 68 r.
Angelína Mordačiková 34 r.
Anna Rumanová 91 r.

Jubileum oslávili...
85 rokov – Nizníková Mária (DD)
75 rokov – Beloritová Margita
Rakučáková Ernestína
70 rokov – Čuha Juraj (DD)
Ivanič Ján (DD)
Kolenčíková Margita
Mateáš Jozef
Šlachtová Anna

Milí spoluobčania,
opäť sa Vám prihováram na stránkach
Lesnianskych novín.
Za uplynulé dva mesiace sa toho v našej
obci udialo dosť.
Všetci sme postrehli
opravu cesty v našej
obci v najkritickejších
úsekoch. Bude to iba
na chvíľu, kým cez
obec nepôjde nový
asfaltový koberec.
Tak ako som Vás informovala v predchádzajúcich novinách.
Preto Vás prosím o trpezlivosť.
Na túto opravu ŽSK preinvestoval 30 tis. Eur (900 tis. Sk).
Chcem, aby ste boli priebežne informovaní o udalostiach,
ktoré súvisia s chodom obce a majú vplyv na riešenia zásadnejších udalostí a záležitosti v obci. Vzhľadom na veľmi rýchly
beh týchto udalostí Vás budem informovať aspoň v skratke.
Pre potreby kultúrneho domu sme zakúpili 200 nových stoličiek, opravili a vymenili sme toalety v kultúrnom dome a na
verejnom WC, pretože všetky toalety boli urobené bez splachovacích nádrží, iba na tlak vody v potrubí. Keďže to bolo
veľmi nevyhovujúce, zakúpili a opravili sme svojpomocne
všetky toalety. Opravili sme časť priestorov na obecnom úrade
a budeme pokračovať ďalej. Začali sme opravu verejného
osvetlenia, nejde o rekonštrukciu, lebo sa chceme uchádzať
o financie z fondov EÚ na budúci rok.
Podali sme už deväť projektov, z toho boli už dva projekty
schválené. Ide o projekt na revitalizáciu krajiny, zameraný
na vodozádržné opatrenia. V tomto projekte nájde prácu
10 nezamestnaných občanov našej obce počas šiestich mesiacov. Podali sme projekt na zmenu vykurovacieho systému
v základnej škole, spolu s výmenou radiátorov, ďalej projekt
na pokračovanie vodovodu, kamerový systém v centre obce,
informatizáciu knižníc a ďalšie. Pripravujeme projekt na
kanalizáciu v našej obci, ale výzva na predkladanie tohto
projektu je presunutá na budúci rok. Všetko je pripravené na
začatie stavby novej trafostanice na začiatku obce. Má byť
uvedená do prevádzky na jeseň tohto roka.
Aj popri vysokom pracovnom tempe nezabúdame na životné udalosti našich občanov. Pripravili sme uvítanie prvých detí do života, stretli sme sa s jubilantmi a priebežne
vyplácame finančné príspevky pri kolaudácii rodinných domov.
Našu obec poctil pracovnou návštevou aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár.
Vážení spoluobčania,
na záver prijmite pozvanie na stavanie mája dňa
30. 4. 2011 o 17. hod. pred kultúrnym domom a veľmi srdečne pozývam všetky mamičky, babičky na oslavy Dňa matiek
8. 5. 2011 o 14. hod. do kultúrneho domu, kde sa Vám predstavia naše deti a skupina Drišľak.
Teším sa na stretnutie s Vami.
Ing. Viera Mazúrová, starostka obce

Zápisnica OZ
Uznesenie číslo 9/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
A/berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadania OZ
2. informáciu o územnom pláne obce podanú p. Chudobom
prednostom OcÚ
3. informáciu o zaradení do funkcie Obecného hasičského zboru:
veliteľa: p. Slavomíra Poleča
preventivára: p. Rudolfa Brisudu
technika – strojníka: p. Jána Poleča
4. informáciu k vyznačovaniu reklamnej plochy na autobusových
zastávkach - zhotovenie násteniek
5. informáciu k k sprístupneniu a oprave verejného WC
6. žiadosť Anny Tereštíkovej, bytom Or. Lesná 521 o odstránenie
drobnej stavby a Petra Tereštíka, bytom Or. Lesná č. 521
o výstavbu kaviarne, ktoré boli postúpené k vybaveniu stavebnému úradu
B/ schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Demková, predsedkyňa,
p. Brňák Jaroslav a p. Briš Vendelín, členovia
2. mandátovú komisiu v zložení: p. Rošťák Jozef, predseda,
JUDr. Majdiš a p. Opartyová, členovia
3. doplnenie programu o nasledovné body:
- správa o inventarizácii majetku v obci
- úprava rozpočtu ZŠ s MŠ
4. dodatok ku zmluve o prenájme priestorov p. Podstavkovi s tým,
že ruší odpustenie nájmu k 1. 1. 2011
5. VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
školských zariadení so sídlom na území obce Oravská Lesná
7. vyradenie majetku obce podľa predloženého návrhu,
ktorý je priložený k zápisnici
8. úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ a to navýšenie v časti príjmovej
a výdavkovej o 22 491 €
9. poskytnutie bezúročnej návratnej pôžičky p. Chudjakovi Antonovi, bytom Or. Lesná 509 vo výške 1 000 € na preplatenie predložených faktúr so splatnosťou doby 2 roky
10.Františkovi Brázdovi, bytom Or. Lesná 176 preplatenie obedov
v DD v Oravskej Lesnej na dobu 1 mesiaca
C/neschvaľuje
odloženie splátok za nájom za rok 2010 Jozefovi a Lenke Brišovým, bytom Or. Lesná s tým, že obec pristúpi k vymáhaniu
pohľadávok podľa platnej zmluvy
D/žiada
starostku obce
1. rokovať s OVS a. s. Dolný Kubín a podaných pripomienkach na
Obecnom zastupiteľstve a to: riešenie nájmu, alebo ceny vody,
budovanie nového potrubia smerom na Pribišskú, odkupovanie
vody
2. pozvať na budúce zasadanie OZ p. Kojdu Antona vo veci prejednania zrušenia odpustenia nájmu
3. požiadať zhotoviteľa územného plánu o jeho vypracovanie v digitálnej forme
4. zaslať riaditeľovi Sociálnej poisťovni žiadosť p. Márie Dibdiakovej, bytom Or. Lesná 303 o došetrenie žiadosti o možnosti doplatenia vdovského dôchodku
E/ ukladá
1. prednostovi OcÚ vyhlásiť v miestnom rozhlase možnosť pripomienkovať územný plán obce, ktorý sa nachádza k nahliadnutiu
na Stavebnom úrade v obci konateľovi LVS p. Chudobovi
v spolupráci so starostkou obce pripraviť ekonomickú cenu za
1 m3 vody pre LVS
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TJ Oravská Lesná sa rozvíja
TJ Oravská Lesná, športový areál č. 364, 029 57 Oravská Lesná,
IČO: 14220083, č. účtu: 54187536/0900
Telovýchovná jednota (TJ) Oravská Lesná je občianske združenie,
ktoré zastrešuje činnosť športových klubov v našej obci, organizuje
rôzne športové i kultúrne podujatia. Po tohtoročnej februárovej
výročnej členskej schôdzi sme sa prezidenta tohto združenia
Ing. Martina Murína opýtali, čo sa im za vlaňajší rok podarilo, aké
plány pripravili na tento rok, prípadne aké zmeny chystajú.
Asi najčastejšia otázka – prečo sa túto zimu vôbec nedalo
korčuľovať na multifunkčnom ihrisku (MI)?
Aj keď bolo MI doteraz zastrešené, korčuľovanie bolo vždy
závislé od počasia. Ľadová plocha sa dala vytvoriť a udržať iba vtedy,
keď mrzlo. V roku 2010 sme sa preto rozhodli, že sa pokúsime kvôli
stabilnejším podmienkam multifunkčné ihrisko uzavrieť, a vybudovať chladenú ľadovú plochu. Taktiež predná a zadná časť opláštenia
MI už začínala chátrať. Utiahnuť to všetko finančne i technologicky
bolo veľmi náročné. Zvolili sme preto postupný variant. Rozhodli
sme sa, že v jeseni zabetónujeme chladiace potrubie, aby sa mohlo v
zime korčuľovať aspoň na prírodnom ľade. V októbri sme začali
zabezpečovať materiál na umelohmotné chladiace potrubie, ktoré
sme aj koncom novembra otestovali a všetko bolo pripravené na
betónovanie. Bolo však potrebné dodržať správny technologický
postup. Okrem toho sme ešte nemali vhodné chladiace zariadenie,
preto sme sa spoliehali na počasie, že nám pomôžu vhodné vonkajšie teplotné podmienky. Žiaľ nedočkali sme sa. Preto sme neriskovali a presunuli betónovanie na jar 2011. Medzitým sa nám už podarilo
zabezpečiť aj chladiace zariadenie. V máji, alebo júni ho plánujeme
sprevádzkovať a betónovať hraciu plochu. Dúfam, že korčuľovanie
na konci roka bude reálne.
Aké iné úpravy a opravy ste robili na MI?
Počas roka 2010 sa nám podarilo skrášliť prednú časť štadióna,
dobudovať šatne a priestory pre bufet, zabetónovať základnú vrstvu
hracej plochy, zmontovať hľadisko pre divákov a vymurovať hrubú
stavbu zadnej prístavby. Túto treba ešte dokončiť. Plánované sú tam
šatne, stolnotenisová a spoločenská miestnosť a turistické ubytovanie. Toto však závisí od ďalších finančných možností.
Odkiaľ ste získali a získavate peniaze? Vás finančná kríza
obchádza?
Nie, neobchádza. Ale ja nečakám, kým bude mať niekto voľné
peniaze. Pustili sme sa do toho preto, lebo je to dobrá vec. Veríme, že
to s Božou pomocou zvládneme a že sa budú pridávať aj ďalší ľudia.
To, čo sa nám doteraz podarilo urobiť, sme zrealizovali len vďaka
ochotným a prajným ľuďom. Mnohí venovali svoj čas pri brigádach,
niektorí členovia výboru a priaznivci na úver z banky pre nás založili

vlastné domy. Neuveriteľné je napr. aj to, že projektanti, ktorí projektovali veľké štadióny (napr. US Steel Košice, štadión v Trenčíne),
nám prisľúbili projekty urobiť zadarmo a spolupracujú s našim projektantom Ľubom Olbertom. Oslovovali sme nadácie, rôzne fondy i
príspevkové organizácie, štátne, krajské i obecné organizácie, ale
bez úspechu. Kvôli finančnej kríze. V ústrety nám vyšiel iba náš
obecný úrad, ktorý nám v roku 2010 prispel na výstavbu sumou 4
000 eur. Pustili sme sa do diela, ktoré by v oficiálnych kalkuláciách
vyšlo možno na 600 000 eur. Svojpomocne by sme ho mohli zvládnuť za 100 až 150 000 eur. Ostatné budeme môcť dokončiť podľa
toho, kde čo zoženieme, koľko nám kto dá a koľko nám kto pomôže.
Stolní tenisti a volejbalisti trénoju v tunajšej telocvični. Ako
to vyzerá s futbalovým ihriskom?
Patrí medzi najhoršie na Orave. Už vlani sme ho ako tak opravili.
Po prvých zápasoch sa však ukázalo, že potrebuje kompletnú rekonštrukciu. Podarilo sa nám zmobilizovať odborníkov, ktorí nám opäť
prisľúbili pomoc zadarmo, alebo za minimálne čiastky.
Materiál, hlavne hlinu, piesok a odvodňovacie potrubie si musíme zabezpečiť. To je čiastka cca 15-20 000 eur. Ak sa zlepší finančná
situácia, máme prisľúbenú pomoc od novej pani starostky Ing. Viery
Mazúrovej. Iné zdroje zatiaľ nemáme. Sme závislí na darcoch.
Spustili sme preto kampaň: „Kúp nám jednu súpravu piesku“. Už
sme našli troch sponzorov, ktorí nám už „kúpili“ po jednej súprave
piesku (v hodnote 300-400 eur). Chcel by som týmto vyzvať aj
čitateľov Lesnianskych novín, aby sa zapojili do tejto akcie a prispeli
k dobrej veci. Celkovo nám treba asi 30 takýchto súprav.
Ako plánujete zabezpečiť chod, údržbu, opravy športovísk do
budúcna?
Doteraz bolo možné vykonávať nevyhnutné opravy, údržbu ihrísk
a podobne len vďaka ochote členov a nadšencov TJ, ktorí to robili
zadarmo vo svojom voľnom čase. Dlhodobo to však nie je možné.
Zveľaďujeme majetok i športoviská, ale na pravidelnú údržbu a
správu je už potrebné zabezpečiť firmu. Nechceli sme to riešiť
prenájmom nejakej cudzej spoločnosti, rozhodli sme preto založiť
vlastnú. Bude to firma, ktorej 100% vlastníkom bude občianske
združenie TJ Oravská Lesná. Jej názov je TJ Orles, s.r.o., riadiť ju
bude Ing. Dominik Murín. Jej cieľom bude zabezpečovať správu
športovísk TJ, ich maximálne využitie, ďalej spravovať, udržiavať a
chrániť priestory TJ, organizovať rôzne kultúrno spoločenské podujatia, hľadať spôsoby i možnosti financovania, zabezpečovať činnosti
v prospech rozvoja TJ. Čiže ak to zhrniem, občianske združenie TJ
Oravská Lesná bude mať na starosti tak ako doteraz športovú činnosť
a TJ Orles s.r.o. sa bude venovať podnikateľskej činnosti a správe
majetku.
Redakcia LN

Oravské krpčeky
Na Orave bolo opäť plno detskej radosti. Vo štvrtok 24. marca
sa od 10.00 hodiny v Dome kultúry v Nižnej so svojimi tancami,
hrami a spevmi prezentovali deti z detských folklórnych súborov
na oravskej súťažnej prehliadke a názvom Oravské krpčeky.
Svoj talent a schopnosti predstavilo 12 detských folklórnych
súborov z okresov Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín – súbory
Goralecki z Rabče, Sihelček zo Sihelného, Goralček zo Suchej Hory,
Roháčik zo Zuberca, Goral z Hladovky, detský folklórny súbor
z Hruštína, Podbielan z Podbiela, Zuberček zo Zuberca, Trnkárik
zo Žaškova, Mútňanček z Mútneho a detský folklórny súbor pri
Základnej umeleckej škole v Nižnej. Trojčlenná porota nemala jednoduchú úlohu.
Do krajskej prehliadky napokon vybrala za okres Dolný Kubín,
námestovský okres bude reprezentovať Flajšovanček.
Oravskú Lesnú zastupoval náš Fľajšovanček, ktorý si s tancom
,,Zbojecki“ (chlapčenský tanec - zbojeckiegó groj z oblasti pohra-

ničných goralov) vybojoval miesto najlepšieho
detského súboru z okresu Námestovo a postup
na krajskú súťažnú prehliadku konajúcu sa
17. apríla 2011 v Dolnom Kubíne. Okres Dolný Kubín prezentoval
Trnkárik a okres Tvrdošín súbor Goral. Oravskú
súťaž, ktorá je jedným z
vyvrcholení umeleckej činnosti detských folklórnych súborov pripravilo Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Folklórnemu súboru blahoželáme
a prajeme mnoho ďalších úspešných predstavení.
Monika Vrábľová
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