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Noviny občanov a priateľov obce Oravská Polhora

Rodičia rozhodovali o budúcnosti svojich detí
Na podnet petície občanov, ktorí požadujú zriadenie cirkevnej školy v obci, sa obecné
zastupiteľstvo uznieslo na uskutočnení záväzného prieskumu. Prieskum sa konal
v nedeľu 27. apríla 2003, aj keď ešte v stredu nebolo isté, či sa prieskum uskutoční.
Právo vyjadriť sa mali rodičia, ktorých deti sa narodili od 1.septembra 1989 do
15. apríla 2003. Prieskumu sa zúčastnilo 236 zo 444 zapísaných rodín, reprezentujúcich
567 detí z 1014 narodených v danom období. To predstavuje účasť 55,92% hlasov.
V 208-ich rodinách rodičom nezáleží na tom akú školu budú navštevovať ich deti. Sú
ochotní sa pridať k hlasovaniu väčšiny. Za zriadenie cirkevnej školy bolo 534 detí
(94,2%) , proti sa vyjadrilo 33 (5,8%).
Keďže za zriadenie cirkevnej základnej školy bolo viac ako 90% hlasov, obidve
základné školy v obci budú zmenené na jednu cirkevnú školu v dvoch budovách.
Vyjadrením svojho názoru dali rodičia detí právomoc obecnému úradu aj farskému úradu
vykonať zmenu Základnej školy na cirkevnú základnú školu.
Netreba však zabúdať na to, že škola, tak obecná ako aj cirkevná, nemôž e byť jediná vo
výchove detí. Vychovávať deti je povinnosťou rodičov a škola im v tom len pomáha. Aj
keď mnoho rodičov viac svoje deti pohoršuje, namiesto toho aby ich vychovávali.
Rodičia sa v záväznom

pries-

kume vyjadrili, že
im pri výchove ich
detí bude pomáhať cirkevná základná

škola.

Zmena
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školy na cirkevnú
sa
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základe

kladného

vý-

sledku prieskumu
uskutoční v šk. ro-
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Apríl – Mesiac lesov
– lesy dedičstvo otcov
APRÍL si už tradične spájame
so synonymom
MESIAC
LESOV. Nie, nie je to výmysel
politikov, či ideológov, ako by
nám to chcel ktosi nahovárať. Je
to prosto najkrajšie obdobie v
roku, kedy sa príroda zobúdza,
naťahuje k nám svoje ruky
a priam nás provokuje, pozýva,
aby sme zasadili strom, a tak
rozšírili novú generáciu lesa.
Skôr, ako sa hlbšie zamyslíme
a otvoríme
pálčivé
problémy
polhorských lesov pouvažujme
nad ich históriou. Lesy boli
stáročia našou živiteľkou, treba
im vzdať úctu, aby si do budúcna
zachovali vysokú spoločenskú
vážnosť, najmä z historického
hľadiska.
Príhovorom
k ich
mesiacu chcem poukázať na les
nielen symbolicky, ale chcem sa
vyjadriť
k problémom
ľudí
zodpovedných za trvalý rozvoj
a zachovanie lesa pre budúce
generácie, aby sme dedičstvo
otcov zveľaďovali a zachovávali
naďalej.

Pokračovanie na 6. strane

ku 2004-05.

Kde žijeme
Máme krásne hory a tie sú Babia hora,
Pilsko, Hrádok, Turňa. Mali sme aj
dobrých spisovateľov : Antona Bernoláka
, P.O. Hviezdoslava a Martina Kukučína,
no aj dobrého biskupa Jána Vojtašáka.
Zdá sa , že Oravská Polhora je malá
dedinka. Ale keď sa na ňu pozrieme
z kopca, zistíme, že je veľká ako mestečko.
Sú tu aj dobrí gajdoši, známi aj za
hranicami našej vlasti. Je tu krásny
kostol, dve školy a materské škôlky. Vlek,
ktorý sa nachádza na vŕšku Hrádok, je
známy v širokom okolí. Chodia sa tam
lyžovať Poliaci, Česi aj Nemci. Oravská
Polhora má viac ako 3 500 obyvateľov.
Som rada, že žijem v našej dedine.
Silvia Vnenčáková, 4. A

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
V nedeľu 2. marca 2003 sa v Námestove na saleziánskej chate uskutočnila Biblická
olympiáda, súťaž v poznávaní kníh Sv. Písma. Olympiády sa zúčastnilo celkom 24
družstiev z toho 17 mladších a 7 starších. Bohaté zastúpenie mala aj naša obec Oravská
Polhora, tak v mladších ako aj starších družstvách. Mladší museli v 4 kolách preukázať
znalosti z knihy podľa Jána a v dvoch kolách z knihy Ester. Každé družstvo sa muselo
predstaviť obrázkom, ktorý si vopred pripravilo na stretkách. Téma výtvarných prác
bola „Pán sprevádza moje kroky“
A výsledky? Naozaj sa nemáme za čo hanbiť, veď zo 17 trojčlenných družstev
zložených z detí okolitých dedín sa naše „polhorské Hašasty“: Janka Vorčáková, Janka
Vojtasová, Nikolka Pientáková umiestnili na 2. miste, hneď za Námestovom. O niečo
nižšie umiestnenie si vybojovali dievčatá: Aďa Štefaniaková, Zdenka Jagelková a
Lenka Špigurová. S jedným mladším družstvom to nevyšlo trom dedinám a tak sa
Lucka Borovková dala dokopy s kamarátkami zo Zákamenného a z Bobrova.
A starší? Ani tí nesklamali, veď chlapci, Janko Murín a Michal Čul obsadili 3. miesto a
naša Maja Chromčáková vďaka prvému miestu cestovala spolu s kamarátkami zo
Zákamenného a z Klina 15. marca 2003 na celoslovenské kolo do Bratislavy.
-DM-
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U z n e s e n i e č. 3
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Oravskej
Polhore, konaného dňa 6. marca 2003
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Informáciu firmy AQUA trade Slovakia s.r.o. o kampani na
podporu zdravia detí a mládeže a ponuku osmobického filtračného
prístroja.
2. Kompletnú správu p. Ivana Matisa s predložením rozpočtu na
vydávanie novín.
3. Správu o čerpaní prostriedkov za vývoz komunálneho odpadu,
ktorú predložil prednosta OcÚ.
4. Poďakovanie Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP
Trstená za finančný dar.
5. Poďakovanie Nemocnice s poliklinikou Trstená za poskytnutý
sponzorský dar na vybudovanie CT pracoviska v NsP Trstená.
6. Ponuku goralského slovníka od ICN Námestovo a.s.
7. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Oravská
Polhora čs. 481 a Základnej školy s materskou školou, Oravská
Polhora čs. 130 o poskytnutie finančných prostriedkov s tým, že
situácia sa bude riešiť v najbližších mesiacoch.
8. Žiadosť p. Štefana Glovaťáka a spol. o vyjadrenie obce
k osvedčeniu o vydržaní pozemkov, nakoľko žiadosť
bola
medzičasom vybavená.
9. Žiadosť veriacich rodičov o zriadenie cirkevnej školy.
10. Vzdanie sa funkcie predsedu LZ.
B/ V O L Í
1. Návrhovú komisiu: Predseda: p. Ján Habovštiak
Členovia: Ing. Štefan Tyrol, p. Štefan Cubinek
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Herud a Mgr. Jozef Kurek
3. Ostatných členov komisií obecného zastupiteľstva:
Ø komisia pre školstvo, kultúru, telovýchovu a šport: Ing.
Štefan Glovaťák, p. Ivan Matis a p. Štefan Cubinek
Ø komisia pre cestovný ruch a rozvoj obce: Ing. František
Herud, Ing. arch. Milan Labudiak, Mgr. Richard Hrubjak a p.
Anton Herud
Ø komisia pre soc. veci, rodinu a zdravotníctvo: p. Terézia
Juritková, p. Alena Tarčáková a p. Viera Jaššáková
Ø komisia pre investície a rozpočet: p. Anton Hrubjak, Mgr.
Jolana Tarčáková, p. Ignác Brnčík a p. Jozef Ďubek
Ø komisia pre životné prostredie a pôdohospodárstvo: p. Anton
Marlenga, p. Ján Marlenga, p. Jozef Hrubjak st. a p. Jozef
Hrubjak ml.
C/ S C H V A Ľ U J E
1. Žiadosť firmy HEKO – drevovýroba s.r.o. Oravská Polhora
1006 o umiestnenie prevádzky Turistická vývarovňa v budove čs.
1007 v areáli bývalého PPD.
2. Zvolenie členov rady v zložení: Ing. Štefan Tyrol, Ing. Peter
Horváth a p. Ján Habovštiak.
3. Zriadenie funkcie obecného kontrolóra, ktorú bude vykonávať
Ing. Janka Raticová s tým, že odmena za prácu bude 30.000,- Sk
ročne aj s odvodmi.
4. Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 500,Sk za účasť na zasadaní, odmeny členom rady vo výške 500,- Sk
za účasť na zasadaní
a odmeny pre komisie obecného
zastupiteľstva vo výške 1.000,- Sk štvrťročne.
5. Žiadosť Ing. Márie Svitekovej, bytom Námestovo, Štefánikova
266/19 o pridelenie bytu.
6. Žiadosť p. Evy Adamčíkovej, bytom Rabča, ul. Hlavná 583
o pridelenie bytu.
7. Žiadosť p. Ľudmily Rešutikovej, bytom Rabča, ul. Konečná
879 o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na
poskytnutie bezplatného poradenstva pre občanov v oblasti
poisťovníctva, stavebného sporenia a finančného poradenstva
podľa dohody.
8. Žiadosť p. Juraja Rusnáka a manž., bytom Sihelné čs. 28
o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č. 10792/9
orná pôda o výmere 194 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na ktorej
plánujú výstavbu rodinného domu.
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9. Žiadosť p. Juraja Rusnáka a manž., bytom Sihelné čs. 28
o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č. 10792/9
v k.ú. Oravská Polhora za podmienky, že infraštruktúru si
vybuduje na vlastné náklady.
10. Žiadosť p. Dáriusa Bandíka a manž., bytom Oravská Polhora
čs. 686 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
17020/18 TTP o výmere 78 m2 a KN parcely č. 17020/19 TTP
o výmere 8 m2, na ktorej majú postavený rodinný dom.
11. Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenská, ZO
Námestovo o finančný príspevok na zabezpečenie činnosti ZO vo
výške 2.000,- Sk, príspevok čerpať z položky rezerva OZ.
12. Žiadosť p. Vincenta Lavora a manž., bytom Oravská Polhora
čs. 430 o odpredaj pozemku KN parcely č. 8227/5 o výmere 325
m2 v k.ú. Oravská Polhora v cene 25,- Sk/m2.
13. Žiadosť p. Jána Božeňáka a manž., bytom Oravská Polhora čs.
352 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
3944/33 TTP o výmere 28 m2 a KN parcely č. 2979/2 TTP
o výmere 65 m2 k.ú. Oravská Polhora, na ktorých plánujú
výstavbu rodinného domu.
14. Žiadosť p. Jána Božeňáka a manž., bytom Oravská Polhora čs.
352 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č. 3141/2
a KN parcele 3944/33 v k.ú. Oravská Polhora s tým, že je nutné
pri osadzovaní stavby brať ohľad na zatápanie predmetných
parciel.
15. Žiadosť p. Jozefa Mačinca a manž., bytom Oravská Polhora čs.
128 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
1712/48 TTP o výmere 207 m2, na ktorej plánujú výstavbu
rodinného domu.
16. Žiadosť p. Jozefa Mačinca a manž., bytom Oravská Polhora čs.
128 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č.
1712/48 v k.ú. Oravská Polhora.
17. Žiadosť p. Miroslava Masničáka a manž., bytom Oravská
Polhora čs. 134 o povolenie nadstavby podkrovia s vytvorením
novej bytovej jednotky v rodinnom dome čs. 134, ktorý je
postavený na KN parcele č. 2490/2 v k.ú. Oravská Polhora.
18. Žiadosť p. Rudolfa Vnenčáka a manž., bytom Oravská Polhora
čs. 653 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
15440/41 orná pôda o výmere 261 m2 a KN parcely č. 15440/43
orná pôda o výmere 576 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na ktorých
plánujú výstavbu rodinného domu, za podmienky vyriešenia
prechodu s pani Annou Herudovou.
19. Žiadosť p. Rudolfa Vnenčáka a manž., bytom Oravská Polhora
čs. 653 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č.
15440/43 v k.ú. Oravská Polhora.
20. Žiadosť p. Jána Plevjaka a manž., bytom Oravská Polhora čs.
830 o súhlas na výstavbu hospodárskej budovy na KN parcele č.
18217/5 v k.ú. Oravská Polhora.
21. Žiadosť p. Antona Kozáka a manž., bytom Oravská Polhora čs.
165 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č. 3139
v k.ú. Oravská Polhora.
22. Žiadosť Ing. Vincenta Horvátha, bytom Oravská Polhora čs.
78 o súhlas k prestavbe podkrovia rodinného domu čs. 78, ktorý je
postavený na KN parcele č. 1505 v k.ú. Oravská Polhora.
23. Žiadosť p. Petra Minaroviča a manž., bytom Oravská Polhora
čs. 208 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
9020/8 diel 2 TTP o výmere 71 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na
ktorej majú postavený rodinný dom.
24. Čerpanie rozpočtu za rok 2002
a rozdelenie zostatku
záverečného účtu.
25. Úpravu rozpočtu na rok 2003 podľa predloženej správy
komisie pre rozpočet a investície.
26. Zástupcov do školskej rady a to ZŠ s MŠ Or. Polhora 130 p.
Monika Beňušová a p. Štefan Cubinek, ZŠ s MŠ Or. Polhora 481
p. Ján Habovštiak a Ing. Pavol Vajdečka.
27. Zástupcu do obecnej školskej rady p. Jozefa Kureka.
28. Odvoz dôchodcov do kostola Aviou štátnych lesov v nedeľu
a prikázané sviatky.
29. Komisiu, ktorá určí spôsob a postup na zriadenie cirkevnej
školy. Zloženie komisie: členovia komisie pre školstvo, kultúru,
telovýchovu a šport a Ing. Štefan Tyrol.
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30. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy medzi Združením Babia
Hora a SeVaK o prevádzke kanalizačného zberača.
D/ U K L A D Á
1. Zriadiť úradne hodiny na obecnom úrade a vyvesiť ich na
dostupné miesto Zodpovedný: starosta obce Termín: ihneď
E/ D O P O R U Č U J E
1. Žiadosť p. Jozefa Marlengu a spol. o prevod vlastníctva
prístupovej komunikácie na LV obce prešetriť komisiou pre
cestovný ruch a rozvoj obce.
2. Poslať urgenciu na firmu Geoplán Dolný Kubín ohľadom
dokončenia ROEP-u.
3. Spolu s komisiou pre cestovný ruch rozvoj obce preveriť
skutočný stav budovy TJ, oprávnenosť čerpania finančných
prostriedkov z rozpočtu obce a vyjadriť sa k nájomnej zmluve
s nájomcom budovy
4. Preveriť kontrolórom obce vyplácanie miezd pracovníkov
OcÚ
5. Zapracovať zmeny výdavkov rozpočtu na rok 2003 podľa
správy komisie pre rozpočet a investície
6. Zapracovať celkový rozdiel ako rezervu obecného
zastupiteľstva.
7. Zriadiť informačné tabule v obci, pracovať na vízii centra obce
a dávať ju do povedomia občanov
8. Poistenie budov, ktoré patria obci proti živelným pohromám.
9. Nákup pneumatík na nákladné vozidlo Liaz v počte 6 ks.
10. Prehodnotiť zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu na
zasadaní OZ dňa 04.09.2003.
11. Písomne vyzvať p. Štefana Žitňáka na odstránenie nelegálnej
stavby.
12. Zúčastniť sa jednania na OÚ v Námestove ohľadom získania
budovy bývalej VB.
F/ Z A M I E T A
1. Žiadosť p. Viery Ferenčíkovej a p. Františka Ferenčíka, bytom
Oravská Polhora čs. 39 o pridelenie bytu, nakoľko obec nemá
voľné byty.
2. Žiadosť Občianskeho združenia Konvertita o finančnú pomoc.
G/ O D R O Č U J E
1. Žiadosť p. Jozefa Marlengu a spol. o prevod vlastníctva
prístupovej komunikácie na LV obce, nakoľko medzi žiadateľmi
nie je uvedený vlastník.
2. Žiadosť p. Mariána Tarčáka, bytom Oravská Polhora čs. 607
o prenájom priestorov v budove TJ z dôvodu preskúmania
skutočnej situácie v budove TJ komisiou pre cestovný ruch
a rozvoj obce.
3. Žiadosť p. Jána Kutláka a manž., bytom Oravská Polhora čs.
642 o odkúpenie časti neknihovanej parcely, ktorá tvorí KN
parcelu 14210/13 z dôvodu preverenia komisiou pre cestovný ruch
a rozvoj obce.
H/ K O N Š T A T U J E, ŽE
1. obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vyjadrením starostu obce
ohľadom bývalej budovy VB.
I/ N A V R H U J E
1. Do budúcnosti, aby pri každom schvaľovaní zmien rozpočtu
bolo schválené aj to, z ktorej položky, resp. položiek má byť
schválená čiastka presunutá. OZ ďalej navrhuje do návrhu
rozpočtu na rok 2003 zapracovať všetky decentralizačné dotácie –
príjmy a následné výdavky súvisiace s reformou verejnej správy.
J/ P O V E R U J E
1. Kultúrneho pracovníka p. Ivana Matisa pripraviť projekt na
zachovanie architektúry drevenice (tzv. richtársky dom).
Overovatelia: Ing. Jozef Herud
Mgr. Jozef Kurek
Jozef Pečarka, starosta obce
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U z n e s e n i e č. 4/2003
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Oravskej Polhore, konaného dňa 10. apríla 2003
A/ B E R I E N A V E D O M I E
2. Správu zo zasadania komisie pre cestovný ruch a rozvoj
obce so zapracovaním požiadaviek do územného plánu obce.
3. Informáciu firmy Arch. ateliéru GAM o spôsobe ukončenia
a schválenia územného plánu obce.
4. Pripomienku p. Johany Žitniakovej, bytom Oravská
Polhora čs. 288, kde nesúhlasí s odstránením rodinného domu
čs. 451.
5. Správu zo zasadania komisie pre sociálne vecí, rodinu
a zdravotníctvo.
6. Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva v Rabči ohľadom
prístupovej cesty p. Zboňáka.
7. List p. Štefana Glovaťáka, bytom Oravská Polhora čs. 77
ohľadom vyplatenia faktúry za zmenu geometrické ho plánu
s tým, že obec menovanému zašle účtovné doklady o zaplatení.
8. Správu o výsledku kontrolnej činnosti ohľadom vyplácania
miezd pracovníkov OcÚ, ktorú predložila kontrolórka obce
Ing. Raticová.
9. Interpelácie poslancov
B/ V O L Í
13. Návrhovú komisiu: Predseda: p. Monika Beňušová
Členovia: p. Eugen Vorčák a Ing. Mariana Kutliaková
14. Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Horváth a p. Ján
Habovštiak
C/ S C H V A Ľ U J E
1. Žiadosť Mgr. Márie Kriškovej, bytom Rabča, ul. Hlavná čs.
669 o zriadenie prevádzky rekondičného centra v byte čs. 99/5
v bytovke v Oravskej Polhore.
2. Finančný príspevok vo výške 30.000,- Sk na plavecký
výcvik pre žiakov základných škôl z rezervy OZ.
3. Žiadosť p. Zdeny Odrobiňákovej, bytom Oravská Polhora
čs. 805 o finančnú výpomoc na mesačný cestovný lístok pre
syna v hodnote ceny mesačného cestovného lístka po
predložení.
4. Žiadosť Slovenského výboru pre UNICEF o finančný
príspevok vo výške 1.000,- Sk z rezervy OZ.
5. Odmenu starostovi obce vo výške 30% z platu starostu po
štvrťročnom prehodnotení.
6. Rozšírenie komisie pre životné prostredie a pôdohospodárstvo o ďalších členov: p. Ján Rusnák a RNDr. Daniel Tarčák.
7. Tajomníka
komisie
pre
životné
prostredie
a pôdohospodárstvo: p. Jozef Hrubjak st.
8. Rozšírenie komisie pre sociálne vecí, rodinu
a zdravotníctvo o členku: p. Marcela Kornhauserová.
9. Termín vykonania záväzného prieskumu oh ľadom
zriadenia cirkevnej školy, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2003
(nedeľa) v čase od 9.00 – 16.00 hod. v zasadačke OcÚ.
10. Zásady záväzného prieskumu zriadenia cirkevnej školy
a to: 1 hlas = 1 dieťa, pričom pri vyjadrení menšieho počtu
hlasov ako 30% sa cirkevná škola nezriadi. Na hlasovacom
lístku bude uvedené meno a priezvisko rodičov, rodné číslo,
adresa a počet detí, ktoré prihlasujú do cirkevnej školy
a otázka: „Ste za zriadenie cirkevnej školy?“ Odpoveď Áno
alebo Nie zakrúžkovať. Právo vyjadriť sa majú rodičia, ktorí
majú detí narodené od 1.9.1989 do 15. apríla 2003. Hlasovanie
je verejné.
11. Komisiu na organizáciu a vyhodnotenie záväzného
prieskumu v zložení: Ing. Valéria Gracíková, p. Vlasta
Hrubjaková, p. Anna Kormanová, p. Anna Štureková, Ing.
Štefan Tyrol, p. Zlatica Gogoláková, Mgr. Oľga Mačorová
a pracovníčka OcÚ p. Jana Vorčáková.
12. Darovanie opotrebovaného kopírovacieho stroja pre
Základnú školu s materskou školou, Oravská Polhora čs. 481
z dôvodu zakúpenia nového kopírovacieho stroja na OcÚ.
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D/ U K L A D Á
1. Previesť stavebné úpravy na budove TJ a to rozšírenie
šatní, predelenie časti haly a zriadenie v nej miestnosti pre
fitnes, stolný tenis, klubovňu a vykonať nájom časti
horného posch. Zodpovedný:starosta obce Termín:ihneď
2 Vyhlásiť obecným úradom čas a miesto konania
záväzného prieskumu zriadenia cirkevnej školy.
Zodpovedná: p. Janka Heretíková Termín:ihneď
E/ D O P O R U Č U J E
1. Pripraviť všeobecne záväzné nariadenie obce
o cintorínskom poriadku komisiou pre cestovný ruch
a rozvoj obce v spolupráci s obecným úradom.
2. Preveriť možnosť výpomoci prístavby rodinného domu
pre rodinu Ferenčíkovú.
3. Požiadať Mgr. Richarda Hrubjaka o vypracovanie
podkladov na informačné tabule.
4. Požiadať Ing. arch. Milana Labudiaka o zapracovanie
zmien rekonštrukcie kultúrneho
domu a zároveň
o vypracovanie štúdie budúceho centra obce v súlade
s územným plánom obce.
5. V rámci verejnoprospešných prác vykonať úpravu okolia
TJ vybudovaním odvodňovacieho rigolu, vysadenie drevín,
zriadenie ohniska. V zadnej časti ihriska za bránou
vybudovať plot z panelových dielcov, na ktorých je
možnosť umiestnenia reklám, prípadne logá firiem.
F/ Z A M I E T A
1. Žiadosť p. Mariána Tarčáka, bytom Oravská Polhora čs.
607 o prenájom priestorov v budove TJ z dôvodu
využívania budovy na ubytovanie.
2. Žiadosť SOU – elektronické Nižná o poskytnutie
finančnej pomoci pre krytú plaváreň, nakoľko obec
poskytuje príspevok na plavecký výcvik pre žiakov
základných škôl.
3. Žiadosť p. Viery Vrúbľovej, bytom Oravská Polhora čs.
399 o pridelenie bytu, nakoľko obec nemá voľné byty.
G/ O D R O Č U J E
1. Žiadosť p. Jozefa Marlengu a spol. o prevod vlastníctva
prístupovej komunikácie na LV obce.
2. Žiadosť p. Jána Kutláka a manž., bytom Oravská Polhora
čs. 642 o odkúpenie časti neknihovanej parcely, ktorá tvorí
KN parcelu 14210/13 s tým, že komisia pre cestovný ruch
a rozvoj obce preverí skutočný stav na mieste.
3. Žiadosť p. Antona Zboroňa, bytom Oravská Polhora čs.
118 o pridelenie bytu, nakoľko v súčasnosti obec nemá
voľný byt.
4. Zmluvu Firmy - Miroslav Rabčan, Trstená o vykonávaní
činnosti technika Požiarnej ochrany a dozor bezpečnosti
ochrany zdravia pri práci, nakoľko je potrebné vyžiadať
ďalšie ponuky.
H/ N E S Ú H L A S Í
1. S uznesením Obecného zastupiteľstva v Rabči ohľadom
prispievania poplatku na údržbu cintorína v obci Rabča.
I/ R U Š Í
1. Obecnú radu.
Overovatelia: Ing. Peter Horváth, p. Ján Habovštiak
Jozef Pečarka, starosta obce
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Strategický plán rozvoja obce Oravská Polhora
Terajšie volebné obdobie,
ktoré je z hľadiska vývoja našej
obce priam prelomové, bude
klásť vysoké nároky na vedenie
obce. Na jednej strane je potrebné zaistiť výkon prebratých
kompetencií v podmienkach nedokončenej decentralizácie. Na
druhej strane sa obec bude musieť vyrovnať s dôsledkami po
predpokladanom vstupe Slovenska do Európskej únie. Prípravu
obce na zvládnutie nastolených
problémov komplikuje skutočnosť, že obec Oravská Polhora
vlastne dodnes nemá vypracovanú dlhodobú koncepciu, ktorá
by určovala smer jej budúceho
rozvoja.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti komisia pre cestovný ruch
a rozvoj obce oslovila viacerých
občanov obce a podnikateľov
pôsobiacich na jej teritóriu,
s cieľom získať čo najširší záber
názorov na smer ďalšieho rozvoja obce.
V ďalšej časti článku si dovoľujem predostrieť občanom
hlavné rysy strategického plánu
rozvoja obce Oravská Polhora
na nasledujúce dve volebné obdobia. Predložený plán vychádzal z vízie stavu obce pre rok
2010, ktorá bola stanovená po
dôkladnom zvážení potrieb
a možnosti rozvoja obce v nasledujúcich rokoch.
Ako by mala vyzerať
Oravská Polhora v roku 2010?
„Oravská Polhora bude obec
s dostatkom pracovných príležitostí v oblasti využívania
miestnych tradícií, prírodných
krás a zdrojov mikroregiónu
obce. Obyvatelia obce a podnikateľské subjekty pôsobiace na
jej teritóriu, hlavne v oblasti
drevospracujúceho priemyslu,
sa budú starať o zveľaďovanie

svojho majetku bez negatívnych dopadov na životné
prostredie. V obci bude vybudovaná infraštruktúra, rozvinutý turizmus a zabezpečená
informovanosť
obyvateľov
a návštevníkov obce. Obec sa
stane celoročne cieľom domácich i zahraničných návštevníkov.“
Predložená vízia bude dosiahnutá realizovaním strategického plánu rozvoja obce so
zameraním na nasledovné priority: cestovný ruch, podnikanie, ľudské zdroje
Realizácia vytýčených priorít strategického plánu rozvoja
obce si vyžiada dôslednú realizáciu nasledovných zámerov:
1. Dopracovať
a schváliť
územný plán obce
2. Dobudovať infraštruktúru
obce vrátane vybudovania jej
centra
3. Stimulovať
koordináciu
subjektov
podnikajúcich
v cestovnom ruchu
4. Spolupracovať pri vypracovaní účinného spôsobu propagácie obce a podnikateľských subjektov pôsobiacich
na jej teritóriu
5. Vytvárať predpoklady pre
rozvoj podnkania a podporovať
lesné
hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
6. Podporovať
všestranný
rozvoj kultúrneho života
7. Zachovanie
tradičných
kultúrnych hodnôt
Týmto vyzývame na spoluprácu aj všetkých ostatných
spoluobčanov k rozboru jednotlivých priorít strategického
plánu rozvoja obce a s nimi
súvisiacich zámerov.
Komisia pre cestovný ruch
a rozvoj obce.

OZNAM
ZŠ s MŠ Or. Polhora organizuje letný tábor pre 40 detí vo veku
od 8 do 12 rokov v hoteli VESEL na Donovaloch.
Dĺžka pobytu: 8 dní /7 nocí/
Cena: 3.500 Sk
Charakteristika: V cene je ubytovanie, strava 5x denne,
autobusový výlet do Vlkolínca, na termálne kúpalisko
Bešeňová, doprava na Donovaly a poistenie na celý pobyt.
Program: Bezpečná horská turistika, poznávanie prírody,
spoločenské akcie, súťaže, kúpanie, výlety do blízkeho okolia,
športové vyžitie.
Kontakt: ZŠ s MŠ Or. Polhora 481, tel.:5595 125, Mgr.
Katarína Poláčková
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Potrebujeme cirkevnú školu?
V nedeľu 30. marca nás navštívil otec biskup Andrej spolu s
PaedDr. Jánom Draveckým, riaditeľom Cirkevnej školy
v Poprade, ktorý má na starosti cirkevné školy v našej diecéze.
Prišli k nám na pozvanie Rím. kat. farského úradu, aby nám
objasnili niektoré otázky týkajúce sa cirkevnej školy. Na
stretnutí bolo asi 500 – 600 veriacich.
Hneď v úvode otec biskup zdôraznil, že neprišli zaklada ť
cirkevnú školu, ale iba zodpovedať na otázky týkajúce sa
cirkevných škôl, lebo o založení môžu rozhodnúť iba rodičia.
Tých otázok bolo 21. Veriaci sa najčastejšie pýtali na
financovanie cirkevnej školy, v čom bude cirkevná škola lepšia
a akým spôsobom sa bude rozhodovať o cirkevnej škole. Na
tieto otázky zodpovedal p. Dr. Dravecký, ktorý má s tým veľmi
bohaté skúsenosti, veď v našej diecéze pomáhal už pri založení
29 cirkevných škôl.
Aby si nikto nemyslel, že ideme „do neznáma“, uvádzam aj
prehľad katolíckych škôl na Slovensku. Pomaly, ale isto sa ich
Prehľad katolíckych škôl Slovenska
Špec. Umel.
Diecéza
MŠZŠGYM SZŠ SOŠ SOU
Spolu
školy školy
Banskobystrická
7 2
9
Brat.-trnavská arcd. 6 32 16

2

Košická arcidiecéza 4 16

2

7

Košický exarchát

1

1

Nitrianska diecéza

13

6

1

Prešovské biskupstvo 1 2

1

1

3

1

13 90 36

7

Rožňavská diecéza
Spišská diecéza
SPOLU

2

1

2

1

30
2

2

1

2

25
5

1
2 18

61

1
4

1

2

2

29

4

4

4

162

počet rozrastá. Zatiaľ asi iba 4% žiakov a mládeže navštevuje
katolícke školy.
Ako to bude ďalej – to iste závisí aj od nás. Prispejeme aj my
k rozšíreniu katolíckych škôl?

Výchova a vedomosti – vedomosti a výchova

Z erudovanej prednášky nás najviac zaujala potreba cirkevnej
školy. Poukazuje na to aj projekt „MILÉNIUM" (návrh
Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR), kde sa
konštatuje: ..... nie je všetko v poriadku so školstvom v
súčasnosti na Slovensku a že môžeme právom hovoriť o jeho
kríze Dovolíme si tvrdiť, že to nie je len kríza školstva, ale aj
kríza výchovy a vzdelávania, čo už nie je len vecou školy, ale
je to spôsobené krízou rodiny, krízou ekonomickou a
sociálnou. " Projekt MILÉNIUM poukazuje, že ,, výchova sa
v nej stáva dôležitejšia, ako vzdelávanie. Presnejšie povedané:
vzdelávanie je len časťou výchovy. "
Krízu vo výchove detí pociťujeme všetci. Prejavuje sa
najviac vo vzťahu žiakov k dospelým a vo vzťahu medzi
žiakmi. (vydierania, ťažké ublíženia na zdraví). Mnohí dospelí
sa sťažujú na neslušné správanie sa žiakov v autobuse, na
zastávkach a na ulici. Sťažujú sa na neúctu voči starším.
Môžeme sa uspokojiť s tým, že to nie je podstatné – hlavné
je, len aby sa dobre učili? Samotné vedomosti nestačia.
Spoločnosť má záujem predovšetkým o dobre vychované deti,
lebo len také deti môžu byť na osoh spoločnosti.
„Pre spoločnosť je nebezpečný jedinec, ktorý má síce vysoké
IQ, má množstvo vedomostí, ale nekoná v súlade s mravnými
princípmi, porušuje zákony, svoje bohaté vedomosti a
zručnosti zneužíva proti iným, používa ich na vlastné ne čestné
obohacovanie, na prístup k moci a podobne.“ - tvrdí Dr.
Dravecký vo svojej prednáške na kňazských rekolekciach
a opiera sa o výroky známych osobnosti: C. Rogers - autor
učebnice etickej výchovy, píše:,,Sme vzdelaní, ale zlí." Známy

psychológ E. Fromm zase hovorí: „..Rozumom sme v
dvadsiatom prvom storočí, ale naše srdce je v dobe
kamennej."
Preto je tak veľmi dôležitá výchova žiakov. Nestačí dať iba
vedomosti, ale je potrebné dať aj dobrú výchovu. A to je
práve hlavným poslaním cirkevnej školy. Na to poukazuje aj
dokument Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia, Rím
1998, kde sa píše: „Cirkev prostredníctvom katolíckej školy,
je a musí byť schopná vystrojiť mladých ľudí nástrojmi
poznania, aby títo mohli nájsť svoje miesto v spoločnosti. Je
tu vážna a naliehavá výzva treba nám ka tolícke školy, aby sa
stali nástrojom kresťanskej výchovy a sprostredkovateľom
solídneho, kresťansky orientovaného vzdelania.“
Zaiste by mnohí chceli poukázať na to, že predsa aj štátna
škola vychováva žiakov. To nikto nepopiera, ale pre kresťana
nestačí iba táto ľudská výchova, tu je potrebná aj kresťanská
výchova. A túto kresťanskú výchovu môže poskytnúť iba
kresťanská škola. Kresťanská výchova samozrejme zahŕňa v
sebe aj ľudskú výchovu. Predsa nie je možné vychovávať
kresťana a nevychovávať pritom aj človeka. To zdôrazňuje aj
II. Vatikánsky koncil v deklarácii „GRAVISSIMUM
EDUCAT1ONIS".
Preto neobstojí tvrdenie: „Sme predsa všetci katolíci – tak
načo je nám cirkevná škola?“ Uvediem veľmi častý prípad:
Každý veriaci človek vie, že pred jedlom je potrebné sa aj
pomodliť alebo aspoň sa prežehnať. To mnohí z vás aj tak
učia svoje deti. A deti to aj tak doma robia. Lenže v školskej
jedálni nemajú odvahu sa prežehnať, lebo tam nevidia
nikoho prežehnávať sa. Potom majú z toho komplexy.
Vnútorne trpia, že sa hanbili prežehnať. Keby škola bola
cirkevná – už by sa deti nemuseli obávať prežehnať sa, lebo
to prežehnávanie, či modlitba, by bolo niečím celkom
samozrejmým. A nemá takým aj byť v živote katolíka?
Podobne je to aj s katolíckym pozdravom. Je to náš
pozdrav, je to prejav našej viery, ktorý nemôže nikomu
uškodiť. A predsa mnohé deti ho nepoužívajú. Nie sú na to
zvyknuté, lebo v škole sa tak nepozdravuje. Potom tiež
nemajú odvahu sa po katolícky pozdraviť. V cirkevnej škole
aj to by bolo samozrejmosťou.
Zaiste si niekto pomyslí, že to nie je až tak veľmi dôležité.
Lenže to je základ! Keď nebudeme mať aj tento základ, tak
nemôžeme ďalej dieťa vychovávať po katolícky. Aj verejné
vyznanie viery katolíckym pozdravom nap omáha uctiť si
starších a rodičov. Keď dieťa pozdraví rodičov: „Ahoj!“ tak, ako súrodencov, či kamarátov, tak ho to potom zvádza k
tomu, že jedná aj s rodičmi tak ako s kamarátmi. Neprejavuje
im väčšiu úctu.
Uviedol som iba niekoľko argumentov za cirkevnú školu
a teraz je na vás, drahí rodičia, aby ste zvážili potrebu
cirkevnej školy a vyjadrili sa k tomu.
Nezabúdajme na záverečné slová otca biskupa, kde
zdôraznil, že cirkevná škola je prejavom aj našej viery.
Preto si uvedomme, že predsa veriaci kresťan - katolík
nemôže byť proti tomu, čo je kresťanské!
p. farár Štefan Rozmus
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Lesy – dedičstvo otcov
Naša obec Oravská Polhora, na rozdiel
od ostatných obcí, má vo svojom katastri
pomerne veľa lesov – lesov štátnych,
lesov urbárskych a lesov súkromných.
Štátne lesy poskytovali a poskytujú
možnosti
pracovných
príležitostí,
urbárske lesy ako spoločné vlastníctvo
poskytovali
a poskytujú
spoločné
výnosy, ale aj spoločné povinnosti.
Súkromné lesy na rozdiel od
predchádzajúcich
majú
odlišný
vlastnícky vzťah.
Sú
majetkom
jednotlivcov,
prípadne
rodín.
V dôsledku
toho
charakter
ich
obhospodarovania je určovaný názormi
vlastníka na ich obhospodarovanie.
V tomto prípade je na mieste
pripomenúť si svedomitú prácu našich
otcov, ktorá smerovala na ich
zveľaďovanie.
Bola dodržaná zásada zachovať
vlastné (súkromné) lesy. Udržať ich
produkciu a neustále ju zvyšovať. Snaha
bola zabezpečiť ich obhospodarovanie,
zalesniť vzniknuté holiny, nepretržite sa
starať o ich výchovu a najmä o ich
zdravotný stav. No nedovolili si vojsť do
hory svojho suseda.
Na rozdiel od čias našich otcov sú tieto
ich zásady v mnohých prípadoch veľmi
porušované. Ich dodržiavanie je aj
zákonom predpisané a smernicami a
usmerneniami v lesných hospodárskych
plánoch prikázané. Preto je potrebné
poukázať na praktiky a povinnosti
v konaní vlastníkov lesov, ktoré na
produkcieschopnosť a celospoločenské
funkcie súkromných lesov a na ich
zachovanie pôsobia nepriaznivo.

Prekračovanie únosných ťažieb
Pri prevádzaní ťažieb u mnohých
vlastníkov nie je dodržiavaná zásada
ťažiť tam, kde je to únosné a potrebné
a v kvalite, ktorú les pri dobrom
pestovaní poskytne. Na rozdiel od
minulých desaťročí, keď obec bola vo
výstavbe, ťažilo sa iba toľko, koľko bolo
potrebné, v súčasnej dobe, keď do ťažby
vstupuje trh, ťaží sa takmer stále,
pretože odbyt dreva je nepretržitý.
Poskytuje
príjem
finančných
prostriedkov. Žiaľ, vyskytujú sa prípady
narušenia medziľudských vzťahov tam,
kde dochádza k preťažbe náležiacich
podielov, ba sú aj prípady odcudzovania
dreva
z časti
lesa
patriacich
spoluobčanom. Uvedené javy spôsobujú
ochudobňovanie lesov, znižujú ich
kvalitu a tiež aj ich produkcieschopnosť,
ba znižujú aj ich výmeru a zdravotný
stav.

Lesom a aj medziľudským vzťahom
veľmi prospeje dodržiavať spomenuté
zákonné opatrenia, smernice a usmernenia, najmä dodržiavanie predpisov LHP
a v oblasti medziľudských vzťahov ctiť
vlastnícke práva občanov.
Hygiena porastov
Zdravotný stav súkromných lesov je
pomerne
slabý.
Vplýva
naň
predovšetkým slabá odolnosť spôsobená
imisiami
(znečisteným ovzduším),
snehovými a veternými kalamitami.
Značnou mierou zdravotný stav lesov
znižujú mnohí vlastníci tým, že pri
prevádzanej ťažbe nerešpektujú zásady
hygieny. Táto je niektorými vlastníkmi
narušovaná neodbornou ťažbou, po
ktorej sú ponechávané hrubšie časti
drevnej hmoty a častokrát zostávajú

2/2003

zostatky po ťažbe. Značné škody na
jednotlivých
stromoch
spôsobuje
necitlivé približovanie mechaniza čnými
prostriedkami aj vo vnútri porastov, kde
zvyčajne je nedostatok manipulačného
priestoru.
Dôsledkom
toho
je
poškodzovanie koreňových nábehov
i spodnej časti kmeňov. Už spomenutá
imisiami, snehom a vetrom oslabená
odolnosť
porastov
a uvedenými
ľudskými necitlivými zásahmi človeka
sa odolnosť porastov ešte znižuje, čím
umožňuje stromy i porasty napadnúť
hmyzovými
škodcami.
K tomu
napomáhajú živé chrobačiare a zlomy po
veternej a snehovej kalamite. Pre
zníženie tohto nebezpečenstva platí
zásada
ťažbu
prevádzať
citlivo
a odborne, v prvom rade ťažiť stromy
poškodené,
napadnuté
hmyzom,
odumierajúce a odumreté.
Približovanie vykonávať citlivo, tak
aby
jednotlivé
stromy
zostali
nepoškodené.
Zbytky
po
ťažbe
a približovaní treba spracovať a vylúčiť
ich z možnosti rozšírenia hmyzovej
kalamity. Konáre z ťažby na vhodných
miestach a v rámci dodržiavania smerníc
a za prísneho dohľadu spáliť.
Zalesňovanie a výchova
Nedopusťme, aby sa znižovala výmera
našich lesov. Každú plochu, ktorú
ťažbou odlesníme, prípadne inými
drastickými
spôsobmi
došlo
k odlesneniu,
opätovne
zalesníme.
Prikazujú nám to jednak zákonné
opatrenia a aj príslušné smernice platné
pre lesnú prevádzku.
Usilujme sa o to, aby povinnosť
novozalesnenia nebola diktovaná len
predpismi, ale aj naším svedomím.
Ruka v ruke so zalesňovaním vzniká
povinnosť
starať
sa
o kultúry
a ochraňovať ich. Nedovoľme, aby sa
ničili prípadne zanikli. Ochraňujme ich
vyžínaním a inými spôsobmi. Prisvojme
si
povinnosť
v kultúrach
robiť
prestrihávky, v
starších
kultúrach
prerezávky a vo veku produkovania
drevnej hmoty prebierky. Tieto výkony
treba
prevádzať
pod
odborným
dohľadom a odborným vedením. K tomu
poslúži osoba odborného lesného
hospodára, ktorého aj súkromní vlastníci
lesov sú povinní zamestnávať a aj
zamestnávajú.
Napísať tieto myšlienky a cez časopis
(Polhorské
noviny)
ich
tlmočiť
vlastníkom lesov, boli motivované
zhodnotením a úctou voči práci našich
otcov, ktorí tak konali a toto dedičstvo
nám zanechali. Patrí im za to naša úcta.
Lesu zdar!
Ing. Peter Horváth
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História Oravskej Polhory
Pokračovanie farskej kroniky z minulého čísla

Zemepisná poloha.
Osudy kraja, mesta alebo dediny, najviac ovplyvňuje
jeho zemepisná poloha. Na to vplývajú aj iné faktory:
politické, etnografické, dopravné, ale aj geografický faktor
je základný.
Polhora sa nachádza v najsevernejšej časti Oravy, ktorá je
zas najsevernejšie položená na Slovensku. Je postavená
okolo slávnej severskej cesty, ktorá vedie trasou: Sliezsko –
Živiec – Živieckopolhorský priesmyk (Polhorci ho volajú
Beskyd) do Tvrdošína.
Údolie Oravy je veľmi dôležité pre spojenie Povislia
s Podunajskom. Rieky tu hrali najdôležitejšiu úlohu. Na
strednej Orave bol dôležitým riečnym prístavom Tvrdošín.
Tu viedli dôležité cesty od prítokov Visly po ktorých sa
dopravoval tovar do Tvrdošína. Odtiaľ sa dopravoval
vodnou cestou rieky Oravy a ďalej Váhom do prístavov na
Dunaji. Tak od rieky Soly viedla dôležitá cesta do Tvrd ošína
cez Živieckopolhorský priesmyk. Od rieky Skavy a Raby
prichádzala
k Tvrdošínu
stará
cesta
cez
Spytkovickopodvlcký priesmyk a od Čierneho Dunajca na
Oravicu cez Suchohorský priesmyk. Tieto cesty boli známe
a rušné už vo včasných dobách. Meno Tvrdošín je
slovanského pôvodu a vzniklo ešte v predhistorickej dobe.
Označuje opevnené miesto, pevnosť, hradište.
Orava po keltsky znamená „vyryté koryto“. Toto
vyryté koryto vytvorila rieka pretekajúca Oravou, ktorá
dostala toto keltské meno, ako aj celé územie Oravy.

2/2003

Navštívte expozíciu Hájnikovej ženy a expozíciu
Mila Urbana v Hviezdoslavovej horárni.
Naša obec sa čoraz viac zviditeľňuje predovšetkým
otvorením hraničného priechodu do Poľskej republiky. Tým
sa výrazne rozširujú služby ako obyvateľstvu tak aj
návštevníkom z iných oblasti Slovenska a v značnej miere aj
iným štátnym
príslušníkom. Rozširovanie služieb
zriaďovaním reštauračných zariadení, penziónov, lyžiar skych
objektov a obchodnej siete to potvrdzuje.
Popri týchto zariadeniach a v komplexe služieb má svoje
miesto expozícia Hájnikovej ženy a expozícia Mila Urbana.
Je umiestnená v Hviezdoslavovej horárni a je aj súčasťou
náučného turistického chodníka na Babiu horu. Jej význam
z hľadiska kultúrno-historického je veľký. Pripomína totiž
pôsobnosť a tvorbu významných slovenských literárnych
tvorcov Pavla Orságha Hviezdoslava a Mila Urbana. Ich
pôsobnosť sa viaže na našu obec. Žiada sa preto, aby túto
expozíciu poznal predovšetkým každý občan našej obce.
Poznal preto, aby návštevníkom obce mohol o nej hovoriť
a týchto k jej návšteve inšpirovať.
Z toho dôvodu riaditeľstvo Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava vychádza občanom obce v ústrety tým, že im
poskytuje bezplatnú návštevnosť expozície. Prosíme Vás,
využite ju!

Predhistória Oravy.
Predhistorické nálezy týkajúce sa Oravy sú najviac
z doby bronzovej. Našiel sa veľký bronzový poklad nad
Krásnou Hôrkou, potom sekerky a rohové škrábadlo
z Oravského Podzámku. Potom popolnicové polia
v Zemianskej Dedine, sídliská a pohrebiská na vrchu Bieľ
nad Podbieľom.
Eisner v knihe „Slovensko v praveku“ strana 95
hovorí o Slovensku v dobe 700 - 300 pred naším letopočtom
a spomína nález z Krásnej Hôrky. „Cenný a veľmi
pozoruhodný je aj poklad z Krásnej Hôrky, objavený v
roku 1981 na Hôrke“. Sú v ňom dva veľké masívne
tordované kruhy s roztrepanými koncami, azda tiež
diadémy, ťažká okuliarovitá spona, veľké drôtené ozdoby,
veľké plechové gombíky, trubicové náramky a tri kusy
železoviny. Tieto bronzové predmety sú uložené vo
viacerých múzeách. (Bratislava, Martin, Budapešť). Aj
podľa týchto nálezov sa dá usúdiť, že na Orave v tom čase
bolo zaľudnené okolie Tvrdošína na Ostražici i na vrchu
Bieľ nad Podbieľom.
Pokračovanie v budúcom čísle

... a ešte zopár humorných otázok
1. Je snáď niečo horšie,
ako nájsť v jablku červa?
--2. Prečo stojí bocian na
jednej nohe?
--3. Ako sa povie južné
ovocie na 23 písmen?

4. Čo sa stane s bielou
ovcou, keď ju hodíte do
Čierneho mora?
--5. Čo sa stane, keď sa
pohádajú dvaja
hluchonemí?

Odpovede nájdete na poslednej strane

Expozícia je prístupná pre návštevníkov v obdobiach:
od 15. apríla do 31. októbra
denne mimo pondelka od 9.00 do16,30 hodín
od 1. novembra do15. apríla ohlásené návštevy,
buď telefonicky na čísle 043 5595110 alebo osobne.
OM P.O. Hviezdoslava.

Pane, čo mám robiť?
Mnohí vo svojom srdci hľadáme odpoveď na otázku, ktorú
vyslovil sv. Pavol pred Damaškom. Pavlovu odpove ď
všetci poznáme, ale poznáme aj svoju vlastnú odpoveď?

—–
Farská charita pozýva všetkých , ktorí chcú dobrovoľne
prispieť k jej práci v našej obci.
—–
Kontaktovať sa môžete buď na farskom úrade
v Oravskej Polhore, u koordinátorky Moniky Beňušovej
alebo na tel. čísle 5595 622.
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Okresný dopravný inšpektorát informuje:
Vývoj dopravnej nehodovosti v roku 2002 hodnotil
dopravný inšpektorát v Námestove pozitívne. Došlo
k poklesu počtu dopravných nehôd v porovnaní s r. 2001
o 36 nehôd. (356 DN). Aj následky na zdraví účastníkov
nehody boli ľahšie, pričom na cestách zbytočne vyhasli 4
ľudské životy (-3), 30 osôb bolo ťažko (-5) a 51 ľahko
zranených (-23). Zo skúseností minulých rokov sa očakával
začiatkom tohto roku väčší počet menej závažných
dopravných nehôd. Predpoklad sa však nenaplnil a dopravní
policajti zaznamenali „čierne dni“, počas ktorých výrazne
presiahli vlaňajšie štatistiky. Pri 76 nehodách bolo 5 osôb
usmrtených, 8 bolo ťažko a 23 osôb ľahko zranených.
Smutný je najmä zoznam usmrtených osôb – 5 ročného
chlapca, 25 ročných mladíkov a mužov vo veku 40 rokov.
Na vznik dopravnej nehody častokrát vplývajú
poveternostné podmienky a technické vybavenie vozidiel.
Pod tohtoročné tragické nehody sa výrazne podpísala
nepozornosť
a nezodpovednosť
účastníkov
cestnej
premávky. Až pri ôsmich dopravných nehodách bolo zistené
požitie alkoholických nápojov účastníkom nehody, pričom
jedna osoba na to doplatila životom. Neprispôsobenie
rýchlosti jazdy vozidla, nesprávne predchádzanie
a nerešpektovanie dopravného značenia boli príčinami
ďalších tragických udalostí na našich cestách. Kritická je
situácia najmä na ceste I/78 vedúca od Oravského
Podzámku do Oravskej Polhory, kde pri 15 evidovaných
nehodách bolo 14 zranených osôb, z toho päť osôb
zraneniam podľahlo. Zvýšenú pozornosť by mali vodiči
vozidiel venovať najmä na prieťahoch cesty I/78
jednotlivými obcami. Práve tu dochádza k ťažkým nehodám
s účasťou chodcov a cyklistov. V nadchádzajúcich jarných
dňoch ich na cestách bude výrazne viac. V obci Oravská
Polhora je popri ceste I/78 asi v 2/3 obce vybudovaný
chodník, ktorý je chodec povinný používať. Oravská
Polhora je známa tým, že ľudia v obci majú chodník na
„ozdobu“ a bezpečnejšie sa cítia na ceste, ba dokonca
cesta sa tu stáva najvhodnejším miestom pre detské hry.
Nad touto skutočnosťou by sa obyvatelia obce mali
zamyslieť, aj keď starších je už ťažko prevychovať, aspoň
deti by sme mali viesť k tomu, aby chodník používali. Na
podporu by som uviedol konkrétnu osobnú skúsenosť: Počas
jednej z kontrol viedol muž na povraze kravu. Krava išla po
chodníku starší muž samozrejme po ceste. Kolegovia
s cudzích okresov to komentovali slovami: „Tá krava má
viac rozumu ako ten chlap.“
Tohto roku došlo pri dopravných nehodách k usmrteniu
dvoch chodcov, žiaľ, jedným z nich bol 5-ročný chlapec
z Oravskej Polhory!
ODI Námestovo
Humorné odpovede na humorné otázky:
1. Áno, nájsť tam iba polovičku z neho!
--2. Lebo keby dvihol aj tu druhú, tak by spadol.
--3. Jabĺčka z Dunajskej Stredy.
--4. Ovca bude mokrá.
--5. Dostanú svalovicu.

Rozlosovanie jarnej časti futbalových súťaží
kolo
14
15
16
25
17
26
18
19
20
21
22
23
24

Rozlosovanie I trieda skupina B Starší žiaci
dátum začiatok
doma
vonku
13.04 11,00 Oravská Lesná
20.04 11,30 Voľný los
27.04 11,30 Breza
01.05 16,30 štvrtok
Lomná
04.05 12,00 Sihelné
08.05 16,30 Lokca
štvrtok
11.05 12,00
Beňadovo
18.05 12,30 Bobrov
25.05 12,30 Zubrohlava
01.06 12,30 Oravská Jasenica
08.06 12,30 Vavrečka
15.06 12,30 Novoť
22.06 12,30 Klin
-

kolo
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rozlosovanie I trieda skupina B Dorast
dátum začiatok
doma
vonku
13.04 13,00 Sihelné
20.04 13,30
Oravské Veselé
27.04 13,30 Mutné
04.05 14,00 Voľný los
11.05 14,00 Ťapešovo
18.05 14,30 Breza
25.05 14,30 Klin
01.06 14,30 Zakamenné
08.06 14,30 Novoť

kolo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Rozlosovanie II trieda skupina B Dospelí
dátum začiatok
doma
vonku
13.04 15,30 Lomná
20.04 16,00 Voľný los
27.04 16,00 Novoť
04.05 16,30 Breza
11.05 16,30 Oravská Lesná
18.05 17,00 Mutné
25.05 17,00 Zakamenné
01.06 17,00 Rabčice
08.06 17,00 Ťapešovo
15.06 17,00 Beňadovo
22.06 17,00 Klin
-

Srdečne Vás pozývame prežiť príjemný športový zážitok!
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