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Noviny občanov a priateľov Oravskej Polhory

KULTÚRNE LETO
Tohoročné leto bolo naozaj veľmi
bohaté na kultúrne podujatia. Počas
celého leta sa mohli obyvatelia
a návštevníci Oravskej Polhory
zúčastniť mnohých významných
kultúrnych podujatí.
V tomto roku si náš Dobrovoľný
hasičský zbor pripomínal svoje 80.
výročie založenia. Pri tejto príležitosti
boli odmenení a vyznamenaní
mnohí dobrovoľníci, ktorí chránia
naše majetky pred takým ťažkým
nepriateľom ako je oheň. V polovici
prázdnin sme sa všetci tešili na
tradičný výstup na Babiu horu,
ktorý bol spojený so sv. omšou
celebrovanou
bratom
Filipom.
Vďaka výbornej organizácii sa na
tohto ročnom výstupe zúčastnilo
množstvo priaznivcov z blízka i
ďaleka. Doobedňajší výstup neskôr

Nová školská rada
ZŠ s MŠ 481
Dňa 12. októbra 2007 sa zišla na
svojom ustanovujúcom zasadaní
Rada školy pri ZŠ s MŠ Oravská
Polhora 481.
Zloženie členov rady školy je
nasledovné :
Mgr.
Gabriela
Floreková,
Marta
Hrubjaková,
Mária
Skurčáková, Eva Pečarková,
Viera
Bajčičáková,
Vlasta
Hrubjáková, Monika Cubinková,
Štefan Pienták, Ing. Michal
Strnál,
Anna
Kormanová,
Mgr. Lýdia Horváthová

2007

nahradila poobedňajší oddych na
Slanej
vode
spojený
s občerstvením pri guláši,
volejbalovým
turnajom
a
vystúpením
speváckych
zborov.
Uskutočnený
volejbalový turnaj už bol súčasťou
ďalšieho
kultúrneho
podujatia organizovaného spoločne s výstupom na Babiu horu
s názvom
Dni Polhorských
kúpeľov. Už po druhý krát sme si
pri počúvaní krásnych ľudových
piesní pripomenuli kedysi slávne
časy Polhorských kúpeľov.
Čas prázdnin sa pomaly chýlil
k svojmu koncu. Z tejto príležitosti sa
Farský úrad na futbalovom ihrisku
rozhodol zorganizovať pre všetkých
prázdninujúcich rozlúčku s týmto
(pre mnohých krásnym) obdobím.

80. Výročie DPZ v Oravskej Polhore

Cena: 5 Sk

Gajdovačka spojila účinkujúcich z celej Európy
Deti, ktoré neváhali a prišli sa mohli
zapojiť do množstva pripravených
súťaží a vyhrať zaujímavé ceny.
V mesiaci september sa v našej obci
už po 8. krát konal medzinárodný
gajdošský festival Gajdovačka, na
ktorom sa každoročne schádzajú
priaznivci gájd a gajdošskej
muziky z celého sveta. I tento rok
Gajdovačka privítala množstvo

Dni Polhorských kúpeľov

Veríme, že aj Vy ste si medzi
týmito kultúrnymi podujatiami
našli práve to svoje, ktoré
podporíte svojou návštevou aj
budúci rok.

Sv. omša na Babej hore

Nová web stránka obce
Na základe mnohých požiadaviek
a pripomienok návštevníkov našej
obecnej stránky sme sa
rozhodli túto stránku kompletne
zrekonštruovať a predovšetkým
sfunkčniť, tak aby v čo
najväčšej miere prispela k lepšej
informovanosti
obyvateľov,
rodákov a návštevníkov o
živote v Oravskej Polhore.
Veríme, že nový design, nové
informácie ako aj pravidelná
aktualizácia tejto stránky zlepší
informovanosť a zvýši záujem
všetkých
jej
návštevníkov
o Oravskú Polhoru.

návštevníkov, ktorý si z Oravskej
Polhory odniesli opäť množstvo
krásnych zážitkov.

PRÍLOHA
V TOMTO ČÍSLE
“ Evidenčný list
pohrebného
miesta ”

www.oravskapolhora.sk

Evidenčný list pohrebného miesta,
ktorý nájdete v tomto čísle našich
obecných novín zavádza nový
- prehľadný systém registrácie
hrobových miest na cintorínoch.
Vyplnením Evidenčného listu sa
stávate
majiteľom
hrobového
miesta so všetkými právami
a
povinnosťami
vyplývajúcimi
z povahy tohto dokumentu
(- OcÚ- )
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Zo života obce
80. Výročie Založenia Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany v Oravskej Polhore
Požiare
ohrozovali
obyvateľov
obcí od čias, kedy si postavili prvé
príbytky. Materiál, ktorý na výstavbu
prvých obydlí použili, bol z horľavého
materiálu - z dreva, pokryté slamou.
Bolo tak nielen v dedinách ukrytých
hlboko v lesoch, ale dokonca aj
v mestách.

Prvé dobrovoľné organizácie hasičov
začali vznikať koncom druhej polovice
19. storočia. Počas prvej svetovej
vojny muži narukovali a dobrovoľná
hasičská činnosť takmer zanikla.
Po dedinách sa vykonávala nočná
stráž. Hasiace nástroje na prelome
19. a 20. storočia vlastnili iba mestá.
Po skončení prvej svetovej vojny
boli dediny v biede a takmer zanikol
záujem o hasičstvo, obyvatelia obcí
mali starosti o prežitie. Požiare sa
vyskytovali čoraz častejšie. V Oravskej
Polhore boli požiare napríklad v roku
1923, 1927, 1928. Ničivý požiar, pri
ktorom zhorelo na popol asi 80 domov,
vypukol v Oravskej Polhore 30. júna
1904.
V dvadsiatych rokoch začali vznikať
Okresné hasičské jednoty. V roku
1923 vznikla Okresná hasičská
jednota v Námestove. Pod ich správu
patrili obecné hasičské spolky.
Dobrovoľný hasičský spolok v Oravskej
Polhore vznikol v roku 1926, podobne

ako v okolitých obciach Rabči,
Rabčiciach i v Sihelnom. Uvádza
sa, že na založení Dobrovoľného
hasičského spolku v Rabči sa
najaktívnejšie podieľal Ján Jančo z
Oravskej Polhory.

V Dejinách požiarnej ochrany v Rabči
1926-2006 sa uvádza, že v roku 1926
si jeho zásluhou založili hasičské
spolky obce Rabča, Oravská Polhora
a Sihelné. Ján Jančo bol bývalý vojak.
Počas prvej svetovej vojny bol
príslušníkom vojenského hasičského
útvaru v Belehrade. Bol pravdepodobne prvým veliteľom Dobrovoľného
hasičského spolku v Oravskej Polhore.
Ako veliteľ sa uvádza v tridsiatych
rokoch 20. storočia. Členovia

hasičských spolkov v obciach
nacvičovali divadlá, organizovali
tanečné zábavy, rôzne slávnosti a zo
vstupného nakupovali chýbajúce
potreby - výstroj, kostýmy. Pri
príležitosti výročí vzniku ČSR sa
hasičské
spolky
predviedli v nových
slávnostných
uniformách. Podali
hlásenie veliteľovi v
Rabči a pochodovali
na Slanú Vodu, kde
bola slávnosť a
ukážkové hasičské
cvičenia. Za zlého
počasia sa obvodná
slávnosť
konala
v Mularčíkovej sále
v Oravskej Polhore.
Po druhej svetovej
vojne sa väčšia
pozornosť venovala prevencii vzniku
požiarov. Vykonávali sa pravidelné
prehliadky domov.
Na okresnej konferencii Zväzu
požiarnej ochrany v roku 1972 boli
zvolení noví členovia predsedníctva
a kandidáti pléna okresného výboru.
Z Oravskej Polhory bol za kandidáta
pléna OV ZPO zvolený Milan
Spuchľák. V rokoch 1979 - 1981
bola v obci postavená nová požiarna

Ďakovné listy:
Slávnostný
sprievod na
čele s veliteľmi
zúčastnených
požiarnych zborov
a starostom obce
pred vstupom do
kostola

Odovzdávanie
ďakovných listov
dobrovoľníkom
a poďakovanie
za ich doterajšiu
obetavú prácu v
požiaronom zbore
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• Borovka Ľudovít
• Klenčák Vladimír
• Glovaťák Stanislav
• Kovalik František
• Kozák Marian
• Kozák Kornel
• Metes Peter
• Murín Milan
• Pindjak Ján
• Zboroň Pavol

Medaila za priklanú
prácu:
• Labudiak Milan

Medaila za vernosť:
• Barčák Ján
• Marlenga Anton
• Marlenga Ján
• Plevjak Jozef
• Spuchliak Milan

zbrojnica. Na Slanej vode sa konali
v roku 1975 námetové cvičenia,
okresná súťaž požiarnych družstiev
bola v Kline. Požiarnici z Oravskej
Polhory pomáhali zachraňovať nielen
majetok svojich občanov (1978 dva
požiare, 1979), ale pomáhali hasiť i
v iných obciach.
Je veľká škoda že máme len tak málo
zápisov z histórie DHZ v Oravskej
Polhore. V blízkej budúcnosti chceme
zozbierať čo najviac materiálov
z histórie vydaním builtenu, ktorým
chceme vyjadriť hlbokú úctu každému
členovi DHZ, ktorý sa venoval či
venuje dobrovoľnej činnosti v požiarnej
ochrane a veľakrát obetuje najmä
svoj voľný čas. Za tým všetkým stoja
skromní obetaví ľudia zo záujmom
pomôcť kedykoľvek a veľakrát i na
úkor svojich rodín a voľného času.

Pripravné medaily a ocenenia

Medaila za zásluhy:
• Košút Ján

Povýšenia:
• Kozák Kornel

Vrchný Požiarník

• Metes Alojz

Vrchný Požiarník

• Metes Vladimír

Vrchný Požiarník

• Piták Jozef

Zbormajster

• Skurcoňák Milan

Vrchný Požiarník

• Spuchliak Milan

Mladší Zbormajster

• Vedel Jozef

Vrchný Požiarník

• Vorčák Milan

Mladší Zbormajster

• Vorčák Miroslav

Starší Požiarník
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GAJDOVAČKA

Gajdoši z celého sveta opäť v Oravskej Polhore
V dňoch 14. – 16. Septembra
2007 sa v našej obci konal
VIII. Medzinárodný gajdošský
festival Gajdovačka 2007.
Tohto roku sa nám na
Gajdovačke predstavili Gajdoši zo Slovenska, Česka,
Poľska, Holandska, Anglicka
Chorvátska a Francúzska.
Záštitu nad týmto významným
podujatím prijal poslanec
Národnej rady SR Ing. Jozef
Tarčák. To, že záujem o gajdy
a ľudové piesne hlavne medzi
deťmi je veľký, sa ukázalo v
speváckej súťaži “Tak spievala
moja babka.” Na tejto
súťaži sa nám predstavilo 21
účastníkov z Oravskej Polhory,
Rabče, Rabčíc a Poľska.
V 1. kategórii sa nám predstavilo
15 súťažiacich a v 2. kategórii

sa predstavilo 6 súťažiacich.
Víťazom v 1. kategórii sa stala
Katka Tarčáková a víťazom
v 2. kategórii sa stala Mária
Tarčáková, ich sestra Janka
Tarčáková bola najmladšou
súťažiacou.

Mŕtve prasa ! ! !

zvyšky
zvieraťa
môžu
dostať do rieky a spôsobiť
vážne nebezpečenstvo pre
obyvateľov.
Podľa zákona
č. 230/1998 Z.z. O chove
hospodárskych zvierat a o
usmrcovaní jatočných zvierat
sa úhyn ošípanej oznamuje
veterinárnemu
lekárovi
a
uhynuté zviera sa až do odvozu
do asanačného podniku uloží
tak, aby nedošlo

Mŕtve prasa, ktoré pred troma
týždňami jeho nezodpovedný
majiteľ vyviezol hneď vedľa
poľnej cesty smerujúcej na
Hrádok je v súčasnosti už
vo vysokom štádiu rozkladu.
Neznámy majiteľ, ktorý ho
zakryl iba drevenou doskou si
zrejme neuvedomil, že uhynuté

Program Gajdovačky neskôr
pokračoval Malou školou
gajdovania
ktorú
viedol
Lindsay Davison. Záujemcom
o tento prejav tradičnej ľudovej
kultúry vysvetlil a ukázal
rôzne techniky hry na gajdy.
Problematiku hry na gajdy
dôverne pozná nielen ako
koncertný majster, ale aj ako
pedagóg vlastnej gajdošskej
umeleckej školy. Spestrením
bola taktiež prednáška o
histórii, výrobe a technike hry

Uhynuté prasa ležalo len 2 m od poľnej cesty, ktorou
denne chodí množstvo obyvateľov

zviera
môže byt vážnym
zdrojom nákazy. V blízkosti
poľnej cesty sa nachádza
potok, ktorým sa rozkladajúce

k jeho znehodnoteniu. V tomto
prípade však majiteľ postupoval
zrejme
podľa
„vlastných
zákonov.“ V prípade zistenia

To, že hrať sa dá vždy a všade potvrdila aj hudobá skupina z Holandska,
ktorá patrila k vzácnym účinkujúcim tohoročnej Gajdovačky.

na (pre nás exotické) Škótske
gajdy. Nosným programom
tohtoročnej Gajdovačky bola
súťaž
mladých
gajdošov
O Zboroňovú nôtu. Celkový
počet súťažiacich sa tento rok
vyšplhal na úctyhodných 24
gajdošov.

Program
VIII.
ročníka
Gajdovačky v Oravskej Polhore
zakončil veľký Galaprogram,
na ktorom vystúpili všetci
účastníci čoraz populárnejšieho
festivalu tradičnej gajdošskej
ľudovej hudby.

majiteľa uhynutého zvieraťa ho
čaká vysoká ﬁnančná pokuta.

Nový vzhľad našich
autobusových zastávok

Je smutné, že v dobe, keď
životné prostredie okolo nás je
už aj tak dostatočne znečistené,
niektorí naši spoluobčania
akoby nechápali alebo nechceli
pochopiť, že je potrebné v
maximálnej miere obmedziť
všetky činnosti vedúce k jeho
ďalšiemu
poškodzovaniu.
Zvlášť v takom prípade
keď hrozí nebezpečenstvo
priameho vplyvu na ľudské
zdravie. Takéto skutky v našej
spoločnosti musíme razantne
odmietnuť
a
spravodlivo
potrestať. V tomto prípade už
bohužiaľ nemôžeme hovoriť
ani o ľudskej hlúposti, ale o
ľudskom zlyhaní. Veď nechať
uhynuté prasa ležať takmer
uprostred cesty sa nedá
pomenovať inak ako zlyhanie
zdravého rozumu.
V živote človeka sú prevažne
chvíle, keď je skutočne hrdý
na miesto odkiaľ pochádza a
na ľudí, ktorí v ňom žijú. Sú
však aj také momenty, a toto
je jeden z nich, keď to je tomu
skôr naopak.
( -ZH- )

Ivan Matis

Počas
letných
prázdnin
sa rekonštrukcie dočkala
aj väčšina autobusových
zastávok.
Myšlienka
rekonštrukcie
vzišla z podnetu poslancov
obecného zastupiteľstva a
nemalou mierou tak prispela
k zlepšeniu celkového vzhľadu
našej obce. Teraz už ostáva
na nás občanoch ako dlho
si svoj nový šat zachovajú.
Skúsme všetci prispieť k
tomu aby to bolo čo najdlhšie
a neváhajme upozorniť na
tých, ktorí ich z dlhej chvíle
častokrát ničia, prípadne
znehodnocujú vylepovaním
plagátov.
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Sv. omša na Babej hore - už po 12 krát
Už po XII. krát vystúpili
obyvatelia obcí spod Babej
hory na jej vrchol aby sa
zúčastnili slávnostnej sv.
omše a uctili si tak pamiatku
Sv. otca Jána Pavla II.
Sv. omša konaná na takomto
netradičnom mieste má
svoje čaro a zvláštnu
atmosféru. „Možno práve
preto, že sme bližšie k Pánu
Bohu“, poznamenal jeden
z najstarších účastníkov
tohtoročného výstupu. Aj
keď počasie, na rozdiel od

predchádzajúcich
rokov,
k nám nebolo moc prívetivé,
napriek tomu sa na vrchole
Babej hory zišlo množstvo
známych z blízka i ďaleka.
Svoje zastúpenie tu mali
takmer
všetky
vekové
kategórie od najmenších
až po ich starých rodičov.
Sv. omšu celebroval brat
Filip, ktorý vo svojej kázni
poukázal práve na potrebu
približovania sa k Bohu
aj takouto formou, ako je
sv. omša na vrchole Babej
hory.

Brat Filip v diskusii s pravidelnými
účastníkmi výstupu na Babiu horu

K priateľskej atmosfére,
ktorá
vládla
všade
okolo prispeli aj piesne
mládežníckeho speváckeho
zboru z našej obce, ktorý
pod vedením Bc. Mariána
Glovaťáka rozospieval všetkých účastníkov tejto milej
udalosti.
Neodmysliteľnou súčasťou
každoročného výstupu na
Babiu horu sú aj členovia
dobrovoľného
hasičského
zboru z Oravskej Polhory,
ktorí sa pravidelne podieľajú

Aj napriek nepriaznivému počasiu si na vrchol Babej hory
našlo cestu množstvo návštevníkov z blízka i ďaleka.

na
jeho
prípravy.Po
náročnom
výstupe,
sme sa všetci zišli
v areáli Slanej vody,
kde bolo pre všetkých
pripravené občerstvenie
a sprievodný program.
V rámci pripraveného
programu sa divákom
predstavili
spevácke
zbory z obcí Oravská
Polhora, Rabča a Sihelné.
Program
tiež
spestrili
chlapci z gajdošskej ľudovej
muziky
Goluska,
ktorí
tradičné ľudové hudobné
nástroje neskôr vymenili za
modernejšie bicie a gitary.
V rámci druhého ročníka
Dní Polhorských kúpeľov
sa taktiež na Slanej vode
uskutočnil volejbalový turnaj
družstiev Oravskej Polhory,
Rabče a Zubrohlavy. Cenný
víťazný pohár si napokon
odnieslo družstvo z Rabče.
Ing.Michal Strnál

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto
nevšednému zážitku a tešíme sa na budúce ročníky.

Odpad ako zdroj druhotných surovín
So
všetkými
vzniknutými
odpadmi je nevyhnutné určitým
spôsobom naložiť. V súčasnosti
nás obklopujú takmer všade a
svojimi účinkami ovplyvňujú
naše pracovné ale hlavne
životné prostredie.
Plasty ako odpad sú dosť
problematické,
pretože
aj
napriek
svojej
pomerne
nízkej hmotnosti majú veľký
objem. Väčšina plastov sa
likviduje zväčša spaľovaním
či skládkovaním, keďže vďaka
svojím
fyzikálno-chemickým
vlastnostiam sú veľmi odolné
voči pôsobeniu prírodných
rozkladných
procesov.
V obidvoch prípadoch sa však
do prostredia v určitej miere
uvoľňujú nebezpečné látky,
ktoré môžu ovplyvniť naše
zdravie. Z tohto hľadiska má
veľký význam separovaný
zber odpadu, ktorým je možné
predísť zmiešaniu jednotlivých
zložiek odpadov. Získajú sa
tak cenné suroviny vhodné
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Rekonštrukcia nákupného strediska

pre ďalšie spracovanie a zníži
sa tým tiež množstvo odpadu
ukladaného na skládky.
Na zber plastových nápojových
PET ﬂiaš bol v našej obci
zavedený systém zberu do
plastových vriec, ktoré sú
v pravidelných intervaloch
zozbierané a odoslané na ich
ďalšie spracovanie. Dôležité pri
ich separácii je aby občan do
tohto vreca vhadzoval výlučne
nápojové PET fľaše v stlačenom
stave. Stlačením PET ﬂiaš,
môže každý z nás zefektívniť
separáciu
tohto
odpadu.
Ušetria sa tým nie len ﬁnančné
náklady, ktoré sú spojené s ich
samotnou prepravou ale hlavne
ekologické náklady, a tieto sú
dosť významné.
Je povinnosťou každého z
nás dbať na zdravé životné
prostredie a snažiť sa aj
prostredníctvom
separácie
zneškodniť čo najviac odpadu z
našich domácností.

Počas letných prázdnin prešla budova nášho nákupného
strediska komplexnou rekonštrukciou. Súvisí to so zámerom
obecného úradu vytvoriť centrum obce s ponukou širokého
spektra služieb. Rekonštrukcia je výsledkom rokovaní vedenia
obce s predstaviteľmi spoločnosti Coop Jednota, ktorá
rekonštrukciu ﬁnancovala.
Pôvodné priestory predajne potravín sa výrazne zväčšili a
zatraktívnili. S novým „supermarketom“ sú spokojní aj obyvatelia
ako aj návštevníci našej obce. Celá budova bola zateplená,
pribudla aj nová fasáda. V priestoroch nákupného strediska sa
zároveň začali pripravovať priestory pre lekára a lekáreň.

Ing. Zuzana Herudová

Redakcia
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Samospráva
U z n e s e n i e č. 5/2007
z riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Oravskej Polhore,
konaného dňa 12. júla 2007
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z posledného zasadania obecného
zastupiteľstva.
2. Žiadosť Vendelína Plevjaka,
bytom Oravská Polhora čs. 179 o
prejednanie susedského sporu.
3. Rámcový investičný zámer
ohľadom
výstavby
Domu
Charitas Sv. Hildegardy z Bingen
v k.ú. Rabča s tým, že obec zatiaľ
neplánuje zapojiť sa do tohto
projektu z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
B/ VOLÍ
1. Návrhovú komisiu:
Predseda: Štefan Pienták
Členovia: Ing. Jozef Piták
Ľudovít Borovka
Overovateľov zápisnice: Kamil
Kvasniak a Anton Hrubjak

C/ SCHVAĽUJE
1. Odkúpenie KN parcely
č. 10323/1 o výmere 748 m2
v k.ú. Oravská Polhora pod
miestnu komunikáciu k cintorínu
z rezervy.
2. Zámenu parciel s COOP Jednota
Námestovo a to KN parcelu
č. 8407/111 o výmere 163 m2 za
KN parcelu č. 8819/4 o výmere
163 m2 v k.ú. Oravská Polhora.
3. Žiadosť Antona Štefaňáka a
manž., bytom Oravská Polhora čs.
437 o trvalé odňatie poľnohosp.
pôdy podľa § 17 zákona
č. 220/2004 Z. z. a to KN parcely
č. 10792/16 orná pôda o výmere
389 m2, KN parcely č. 10483/6
TTP o výmere 284 m2 a KN
parcely č. 10483/7 TTP o výmere
57 m2 v k.ú. Oravská Polhora,
na ktorých plánujú výstavbu
rodinného domu.
4. Žiadosť Antona Štefaňáka a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 437 o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele
č. 10792/16 a KN parcele

č. 10483/7 v k.ú. Oravská Polhora
po predložení listu vlastníctva a s
tým, že stavebník si prístupovú
komunikáciu a inžinierske siete
vybuduje na vlastné náklady.
5. Žiadosť Jozefa Jagelku, bytom
Oravská Polhora čs. 403 o súhlas
k výstavbe Pizzerie na KN parcele
8407/102, 8407/92 a 8407/18
v k.ú. Oravská Polhora s tým,
že je potrebné vytvoriť vlastné
parkovacie miesta.
6. Odpredaj akcií Turčianskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
Martin.
7. Presun finančných prostriedkov
z rezervy na nákup nosiča
kontajnerov.
8. Odpredaj vrtu na Slanej Vode
za minimálnu cenu 1.300.000.Sk podľa znaleckého posudku
spoločnosti Balnea Aquga Salsus,
s.r.o. Slaná Voda 986, Oravská
Polhora.
9. Odmenu starostovi obce za I.
polrok vo výške 20% z mesačného
platu.

Na
základe
uskutočneného
dotazníkového prieskumu medzi
našimi občanmi, podnikateľmi
ako aj na základe osobnej
konzultácie samosprávy a občanov
bola deﬁnovaná základná vízia
smerovania ďalšieho rozvoja našej
obce. Následne bol vypracovaný
zoznam cieľov a priorít, realizácia
ktorých, bude smerovať k naplneniu
vízie občanov o našej obci.

Vo všeobecnosti by sa PHSR
mali orientovať na možný rozvoj
hospodárstva a podnikateľského
prostredia, na vytváranie nových
pracovných miest, na rozvoj
ľudských
zdrojov,
zavádzanie
nových technológií a inovácií,
na rozvoj cestovného ruchu,
občianskej vybavenosti a služieb,
na ochranu a tvorbu životného
prostredia a kultúry, na starostlivosť
o kultúrne dedičstvo. Dobrý PHSR
je preto výsledkom cieľavedomého,
otvoreného a demokratického
procesu, do ktorého by sa mali
aktívne zapojiť všetci dôležití sociálni
partneri na úrovni obce (verejná
správa, podnikatelia, mimovládne
organizácie,verejnosť).

Oravská Polhora je najsevernejšou
obcou na Slovensku. Unikátne
prírodné
podmienky
spolu
s
výhodnou
geograﬁckou
polohou v kombinácií s tradičnou
pohostinnosťou
obyvateľov
predurčujú našu obec stať sa
vyhľadávaným turistickým miestom.
Rozsiahle lesné porasty a dostatok
kvalitných TTP vytvárajú vhodné
podmienky pre rozvoj remeselnej
výroby
a
poľnohospodárstva
(najmä v oblasti chovu oviec a kôz).
V oblasti kultúry je Oravská Polhora
známa v celej Európe vďaka svojim
gajdošom a gajdošskou kultúrou.
Obec má výborné predpoklady stať
sa pre svojich obyvateľov miestom
pokojného života s komplexne
vybudovanou
infraštruktúrou,
čistým a kvalitným životným
prostredím.

1. Vykonať obnovu autobusových
zastávok počas letných prázdnin.
Z: OcÚ, T: 31.8.2007.
2. Komisií pre životné prostredie
a pôdohospodárstvo doriešiť
oplotenie KN parcely č. 17552/4
a KN parcely č. 17552/1 v k.ú.
Oravská Polhora. T: ihneď.
E/ ZAMIETA
1. Žiadosť Jána Cubinka a manž.,
bytom Oravská Polhora čs. 826
o odkúpenie časti neknihovaného
pozemku.
F/ ODROČUJE
1. Žiadosť Gabriely Mičiniakovej,
bytom Oravská Polhora čs. 360 o
prenájom nebytových priestorov v
Dome služieb za účelom zriadenia
domácich potrieb.

Overovatelia: Kamil Kvasniak
Anton Hrubjak

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
V posledných týždňoch vrcholia
prípravy na prijatie Programu
hospodárskeho
a
sociálneho
rozvoja (PHSR) našej obce. PSHR
obce je strednodobý programový
dokument vypracovaný spravidla
na obdobie 7 – 10 rokov, ktorého
hlavným cieľom je sformulovať takú
predstavu o smerovaní obce, ktorá
vyjadruje ekonomické a sociálne
záujmy jej občanov

D/ UKLADÁ

Ing. Peter Horváth
starosta obce

Vízia obce

Oravská Polhora chce byť atraktívnou obcou, v ktorej obyvatelia
budú žiť v upravenom a čistom prostredí s komplexne vybudovanou
technickou a sociálnou infraštruktúrou a zachovanou duchovnokultúrnou identitou. Bude vytvárať tie najlepšie podmienky pre
rozvoj podnikateľského prostredia s dôrazom na rozvoj cestovného
ruchu a tradičných odvetví využívajúcich potenciál územia a
rešpektujúcich princípy trvalo-udržateľného rozvoja, ochrany
prírody a krajiny. Svojim občanom bude poskytovať dostatok
pracovných príležitostí, možností bývania a sebarealizácie ako aj
kultúrneho a športového vyžitia.
Cieľ č.1
Cieľ č.2
Cieľ č.3

Strategické ciele

Vybudovaná a dostupná technická a sociálna infraštruktúra,
upravené a kvalitné životné prostredie
Rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj socio – kultúrneho prostredia,
lokálpatriotizmus.
Rozvoj služieb a ekonomickej základne obce s dôrazom na
využívanie potenciálu územia obce

Program
hospodárskeho
a
sociálneho rozvoja bude v najbližšom
období prerokovaný a schválený
obecným zastupiteľstvom. Ako
schválený strategický dokument
nie je záväzný, na rozdiel napr. od
Územného plánu. Mal by však byť
návodom, ako dosiahnuť vyvážený
sociálno-hospodársky stav, ktorý
bude vytvárať priaznivé životné
podmienky pre všetkých obyvateľov
Oravskej Polhory.
Ing.Michal Strnál
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Oznam správy
pohrebiska
Obec je povinná podľa Zákona
470/2005 Z.z. o pohrebníctve
a o zmene a doplnení Zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
podľa § 20,21 mať z nájomcom
každého hrobového aj rezervovaného miesta uzavretú nájomnú
zmluvu (pozostalí, ktorí sa starajú
o hrobové miesto). Do domácností
Vám bude doručený Evidenčný
list, v ktorom sú uvedené údaje
na základe ktorých, bude s Vami
ako nájomcami hrobových miest
uzatvorená nájomná zmluva
(pokiaľ sa staráte o viac hrobov
je možné si ho prekopírovať).
Každé hrobové miesto môže
mať len jedného nájomcu, ktorý

bude mať po uplynutí tlecej doby
t.j. 30 rokov prednostný nárok
na toto hrobové miesto pokiaľ
oň prejaví záujem. Nájomca
hrobového miesta je povinný
platiť poplatky za prenájom
miesta a údržbu okolia podľa
Cenníka, ktorý je uvedený
v
prílohe
Prevádzkového
poriadku verejného pohrebiska.
V prípade že nájomca nebude
platiť povinné platby, správa
pohrebiska môže po vyčerpaní
všetkých oprávnených prostriedkov dať pohrebné miesto po
uplynutí tlecej doby alebo
rezervovaného času, prekopať pre
iného nájomcu. Viac informácii k
tejto problematike dostanete na
tel. č. 0903044033, alebo osobne
u správcu cintorína .
Ivan Matis

Dotazníkový prieskum
V súvislosti s prípravou Programu
hospodárskeho
a
sociálneho
rozvoja našej obce, bol uskutočnený
dotazníkový prieskum zameraný
na zisťovanie potrieb a želaní
obyvateľov. V rámci dotazníkového
prieskumu bolo oslovených 300
obyvateľov, čo predstavuje podiel
8,3 % z celkového počtu obyvateľov.
Návratnosť dotazníkov bola 93,7%
(281 kusov). Z celkového počtu

respondentov, ktorí sa zúčastnili
dotazníkového prieskumu bolo
132 mužov a 149 žien. Z hľadiska
veku najviac respondentov bolo
vo vekovej kategórií 25 - 34 rokov
(20,6%) nasledovaná kategóriou
45–54 ročných (18,5%) a 18–
24 ročných (17,4%). Najmenej
respondentov bolo zastúpených
vo vekových kategóriách 55 – 60 a
nad 60 rokov.

Jednotlivé otázky dotazníkového prieskumu boli začlenené to týchto
hlavných oblastí:
• Obec ako miesto bývania
• Obec a základné životné potreby
• Obec a práca
• Obec a sociálny priestor
• Obec a jej rozvoj
Najdôležitejšou oblasťou, v ktorej je potrebné dôkladne poznať potreby
a názory obyvateľov bola oblasť Obec a jej rozvoj. Práve táto oblasť je
dôležitá z hľadiska ďalšieho určenia rozvojových priorít
Predpokladom aktívnej účasti obyvateľov na rozvojových aktivitách obce
jej znalosť jej priorít. V tejto oblasti sú značné rezervy keďže len 12,7 %
respondentov potvrdilo znalosť priorít obce, 55,8 % respondentov pozná
tieto priority len čiastočne a 31,4 % ich nepozná vôbec. Túto situáciu
môžeme zlepšovať prostredníctvom výberu vhodnejších informačných
kanálov a adresnejšej komunikácie.
Medzi najzávažnejšie problémy, ktoré je potrebné riešiť čo najskôr patrí
zlepšenie zdravotníckej starostlivosti a vytvorenie nových pracovných
príležitostí. K týmto základným problémom môžeme ešte priradiť:
vytvorenie zariadení pre oddych a voľný čas, opravu ciest a komunikácií,
zlepšenie kvality životného prostredia a celkového vzhľadu obce,
rozšírenie ponuky služieb.
Po zlepšení stavu v týchto oblastiach života by mala obec obrátiť svoju
pozornosť na opravu kultúrnych pamiatok, zlepšiť kvalitu komunálnych
služieb, zlepšiť podmienky v oblasti školskej výchovy a v neposlednom
rade je potrebné venovať svoju pozornosť aj vylepšovaniu nákupných
tí v obci.
Ing. Zuzana Herudová
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U z n e s e n i e č. 6/2007
z riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Oravskej Polhore,
konaného dňa 7. septembra 2007
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z posledného zasadania obecného
zastupiteľstva.
2. Správu o výsledku kontrolnej
činnosti čerpania rozpočtu za
I. polrok 2007.
3. Návrh zmien cestovného
poriadku SAD.
B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva
obce
Oravská
Polhora.
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda - Kamil Kvasniak,
členovia - Ing. arch. Milan
Labudiak a Eugen Vorčák,
overovateľov zápisnice - Ľudovít
Borovka a Ing. Jozef Piták a
zapisovateľku Janku Heretíkovú.
3. Žiadosť Marcely Zboroňovej,
bytom Oravská Polhora čs. 118
o pridelenie bytu na dobu 2 rokov,
t.j. do 30.08.2009.
4. Žiadosť Jána Goláka a manž.,
bytom Oravská Polhora čs. 771
o poskytnutie finančného príspevku
pre nevidiaceho syna Antona na
zakúpenie notebooka a programu
vo výške 4.450,- Sk z rezervy.
5. Žiadosť Terézie Murínovej,
bytom Oravská Polhora čs. 657
o súhlas k výstavbe rodinného
domu a garáže na KN parcele
č. 15704 v k.ú. Oravská Polhora.
6. Žiadosť Petra Rusnáka,
bytom Oravská Polhora čs. 128
o predĺženie zmluvy o nájme bytu
č. 1-C do 31.8.2008.
7. Žiadosť Mariána Labudiaka a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 190 o trvalé odňatie poľnohosp.
pôdy podľa § 17 zákona
č. 220/2004 Z. z. a to KN parcely
č. 3766/28 TTP
o výmere 261
m2 a KN parcely č. 3766/32 TTP
o výmere 307 m2 v k.ú. Oravská
Polhora, na ktorých plánujú
výstavbu rodinného domu.

Babia hora , stará mama,
zvrchu na ňu pozerá,
Ako rastie rozvíja sa ,
dedinôčka Polhora.

8. Žiadosť Mariána Labudiaka a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 190 o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele
č. 3766/28 a KN parcele č. 3766/32
v k.ú. Oravská Polhora s tým,
že inžinierske siete si stavebník
vybuduje na vlastné náklady.
9. Zástupcov obce do Rady školy
pri Základnej škole s materskou
školou, Oravská Polhora 130 a to:
Štefan Cubinek, Ing. Jozef Piták,
Štefan Pienták.
10. Finančnú podporu vo výške
5.000,- Sk z rezervy na vytvorenie
novej internetovej stránky obce
Oravská Polhora.
11. Odpredaj vozidla Liaz
s radlicou a jedným kontajnerom.
C/ ZAMIETA
1. Žiadosť Márie Glovaťákovej,
bytom
Oravská
Polhora
čs. 77 o povolenie na výstavbu
hospodárskej budovy.
2. Žiadosť Vladimíra Košúta a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 625 o trvalé odňatie poľnohosp.
pôdy podľa § 17 zákona
č. 220/2004 Z. z. a to KN parcely
č. 14580/9 ostatná plocha o výmere
1059 v k.ú. Oravská Polhora, na
ktorej plánujú výstavbu rodinného
domu a zároveň žiadosť o súhlas
k výstavbe rodinného domu,
nakoľko nie je vysporiadaný
pozemok.
D/ ODROČUJE
1. Žiadosť Jána Barčáka, bytom
Rabča, ul. Hlavná čs. 665
o
odkúpenie
neknihovanej
KN parcely č. 12284/74 TTP
o výmere 54 m2 a KN parcely
č. 12284/73 TTP o výmere 100
m2 v k.ú. Oravská Polhora do
vysporiadania pozemkov pod
miestnu komunikáciu.
2. Žiadosť Ing. Karola Vorčáka a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 146 o odkúpenie KN parcely
č. 2473/6 zastavaná plocha
o výmere 16 m2 v k.ú. Oravská
Polhora do vysporiadania pozemku
pod žumpou.
Ing. Peter Horváth
starosta obce

Ani malá , ani veľká,
je len taká akurát.
Je tu pole, les a rieka,
ďakujeme nastokrát.
Jakub Huceľ
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ZŠ s MŠ 1-4.

A už je to tu!

Po letnom „oddychu“ sa to začalo. Prišiel september
a sú tu školské povinnosti a starosti. Z predškolákov
sa stali prváci – školáci. Niektorí sa na školskú tašku
schovanú v skrini od Vianoc už nemohli dočkať, iní by
boli radšej, keby tam ešte chvíľu počkala.
3. septembra sa začala škola a všetkých srdečne
očakávala. Hlavne sa tešila na malých nových prvákov,
ktorí boli plní očakávania, čo ich tam bude čakať. Na
začiatku ich privítala pani riaditeľka, a hneď im oznámila
dobrú správu, že o rok sú tu prázdniny znova. Prváci so
svojimi rodičmi sa rozišli do 1.A a 1. B triedy, kde na nich

čakali pani učiteľky. Na ich veľký smútok v triedach
nenašli žiadne kočiare, bábiky, autá, skladačky a ani
autodráhu. Našli tam na laviciach poukladané učebnice,
písanky a rôzne iné školské potreby. S chuťou sa hneď
pustili do ich prvej učebnice Šlabikára, ten sa im hneď
zapáčil, lebo na obrázkoch našli deti ako sú oni sami.
Na druhý deň prišli už niektorí bez mamičiek s veľmi
malým srdiečkom...
Takto chodia už celý mesiac. Všetci sú statoční a
usilovní, aj keď občas sa im ešte všeličo nepodarí.
Zistili už ako to v tej škole chodí, a zatiaľ chodia do
nej radi...
Mgr. Mária Gombíková

Materská škola 424 v školskom roku 2007/2008
Materská škola opäť otvára svoje
brány pre všetky deti...
FILOZOFIA MŠ:
Naša pedagogická práca vychádza
z Programu výchovnej práce a
programu
Zdravé a bezpečné
materské školy. Snažíme sa
vychovávať detí zdravé, veselé,
všestranne rozvinuté a spokojné
ČO PONÚKAME :
- profesionálny a zodpovedný
prístup
- vyváženosť spontanych a
riadených aktivít odpovedajúcich
individuálnym potrebám
možnostiam detí
- rešpekt voči individuálnym,
vývojovým, poznávacím,
sociálnym a
- emocionálnym potrebám dieťaťa
- prácu s deťmi podľa
rozpracovaných rámcových
výchovno- vzdelávacích
programov

- úzku spoluprácu s rodinou pri
organizovaní hier, aktivít a akcií s
rodičmi a deťmi /výroba a
púšťanie šarkanov, besiedky pre
rodičov v MŠ, Mikuláš, Vianoce,
karneval ,súťaže, hry na snehu,
v bazéne /.
- zaujímavé výlety pre deti
- spoluprácu so ZŠ, hasičmi,
policajtmi, knižnicou
- besedy s odborníkmi – logopéd,
pediater, učiteľkami ZŠ
- návštevy detských divadelných
predstavení, hudobných
koncertov.
NADŠTANDARTNÁ
STAROSTLIVOSŤ :
- Zapájanie sa do výtvarných
záujmových krúžkov, výtvarných
súťaží, hudobných, tanečných
- Vystupovanie detí na verejnosti
- Zoznamovanie sa s cudzími
jazykmi
- Odborná diagnostika v oblasti
logopedickej starostlivosti

- Logopedickú prevenciu a
starostlivosť o správnu výslovnosť
detí
- Zoznamovanie sa s počítačom
- Dramatizáciu rozprávok deťmi

zvyšovaní úrovne výchovnovzdelávacieho procesu školy.
MZ v ZŠ 1.-4. Organizuje počas
celého roka množstvo športových,
hudobných,
výtvarných,
ale
i vedomostných aktivít, kde sa
deti našej školy môžu realizovať a
ukázať svoje schopnosti, vedomosti
a talent. Tieto aktivity sú odmenené
peknými,
vecnými
cenami.
Na našej škole pracuje 16
záujmových útvarov : Šikovníček,
Zábavko,Vševedko,Počítačový-5
skupín, Šikovné ručičky ,Talentíky,
Anglický jazyk – 2 skupiny,
Tanečný, Spevácky, Športový,
Futbalový
V
týchto
krúžkoch
môžu
deti vypĺňať svoj voľný čas.

Už je to mesiac, ako sa začal
nový školský rok. Našu základnú
školu aktuálne navštevuje 160
žiakov. Do 1. ročníka prišlo 41
žiakov, do 5. ročníka odišlo
rovnako 41 žiakov. V škole máme
7 integrovaných žiakov.

Pracuje tu 12 pedagógov a 5
nepedagogických zamestnancov.
Vyučuje sa podľa základného
variantu. Škola v priebehu
roka
poskytuje
množstvo
mimovyučovacích
aktivít
na
obohatenie školského života.
Sú to súťaže, besedy, výstavky,
kultúrne vystúpenia, športovospoločenské
podujatia.
V
priebehu roka vás s nimi budeme
priebežne oboznamovať.
Na využitie voľného času majú
možnosť navštevovať školský
klub detí. V škole pracuje 15
záujmových útvarov rôzneho
zamerania.
Žiaci
si
sami
tvoria svoj vlastný časopis
„Polhorček“. V školskej jedálni
majú zabezpečenú pestrú stravu.

Nemôžeme všky dí
vškému naučiť, ale
môžeme všky dí urobiť
šťastnými
Pukáčová Janka a kolektív MŠ

Metodické združenie (MZ) v ZŠ 1.-4.
Riaditeľ zriaďuje MZ ako svoje
poradné orgány. Plán činnosti
MZ schvaľuje riaditeľ školy.
Poslanie MZ na škole vyplýva
zo
špecifických
výchovnovzdelávacích cieľov školy. Pomáha
riaditeľovi pri pedagogickom
riadení, kontrole školy, zaoberá
sa pedagogickými a výchovnovzdelávacími
problémami,
koordinuje ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov, a
tým sa spolupodieľa na zvyšovaní
úrovne výchovno-vzdelávacieho
procesu na škole. Cieľom činnosti
MZ je realizácia konkrétnej účasti
pedagogických
zamestnancov
na upevňovaní demokratického
štýlu riadenia, ovplyvňovaní
profesijného rastu učiteľov a

Aký bude nový školský
rok v ZŠ 1.-4.

Do nového školského roka želáme
všetkým žiakom veľa úspechov,
dobrých známok a radosti z práce.
Tiež rodičom veľa síl pri výchove
svojich detí.
Učitelia ZŠ 1.-4.

V najbližších mesiacoch
plánujeme
.: Október :.

Nezabúdame ani na pedagógov
našej školy, ktorí sa môžu zúčastniť
tvorivých dielni, rôznych projektov
a vzdelávaní. Práca učiteľa sa
nekončí opustením triedy, ani
odchodom zo školy.
Mgr. G. Floreková

PRVÁCI
Prváci sme, to je super!
Šlabikár je náš priateľ.
Písmená v ňom nájdeme
do zošita vpíšeme.
Matematika to vám je krása,
jednotka stále usmieva sa.
Prvouka, hudobná, telesná,
výtvarná...
No škola je nádherná!

• Výstavka jesennej úrody
• Besiedka pre dedkov a babky
• Výroba a výstavka búdiek pre
vtáčiky
• Aerobik pre školu
• Súťaž vo vybíjanej
.: November:.
• Rodičovské združenie
• Ponorka na Orave - súťaž
• Maratón v tancovaní
• Vianočné trhy
.: December :.
• Mikuláš
• Vianočná výstavka
• Vianočný koncert
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ZŠ s MŠ 1-9.
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO
ROKA 2007/2008
September nás opäť priviedol
na školský dvor. Áno, verím, že
prázdniny boli príjemné. Poslúžili
žiakom na to, aby si oddýchli, a
načerpali nových síl do opätovnej
práce. Iste každý z Vás pozná
ten príjemný pocit ,čo vyvoláva
v človeku zdolanie ťažkej
prekážky. Tomu čo človek získa
ľahko, sa dlho neteší. Škola to

nie sú len povinnosti a domáce
úlohy, ktoré žiaci nechcú často
krát robiť, ale sú to aj kamaráti,
spolužiaci a so školou sa každému
spája to najkrajšie obdobie života
– detstvo.
Hlavným poslaním našej školy
je poskytovať podmienky pre
kvalitný
vyučovací
proces
zameraný na prípravu pre ďalšie
štúdium a prax. A vytváranie
efektívneho prostredia pre výchovu
a vzdelávanie, v ktorom by žiaci

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE

a zamestnanci zažívali pocit
úspechu a radosti. Víziou našej
školy je prebúdzať lásku, radosť,
tvorivosť a poznanie. Na záver
chcem všetkým učiteľom i žiakom
popriať dobré zdravie a veľa chutí
do učenia. Veď poznáte príslovie „s
chuťou do toho, polovica hotovo“.
Nech je pre nás všetkých školský
rok 2007/2008 úspešný.
Mgr. Jolana Tarčáková

Z tvorby našich žiakov:

Orava a ročné obdobia...

Dňa 18.10.2007 bola po rekonštrukcii slávnostne požehnaná
telocvičňa. Telocvičňu požehnal pán farár Mgr.Milan Holík za
prítomnosti starostu obce Oravská Polhora Ing.Petra Horvátha,
pána kaplána Mgr. Petra Sakmára, riaditeľky školy Mgr. Jolany
Tarčákovej,všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov
ZŠ. Sme radi, že môžeme aj s pomocou Pána Boha využívať
túto telocvičňu. Preto si ju chráňme, starajme sa o ňu a snažme
sa dodržiavať pokyny vedenia školy a vyučujúcich Mgr. Jozefa
Kureka a p. Jozefa Mačora.

Moja milá Orava, pri nej je to oslava.
Sú tam stromy,polia,lúčky,
na stromoch sa rozrástajú púčky.
Býva tu jar, lo, jeseň, zima,
Bože s tým snehom je drina.
A keď je tu jar, predstavte si ten raj.
A keď je tu lo, je to dobré, viem to!
Jeseň tá nás oteplí, lastovičky
odchádzajú v zimnom napätí.
A tak naša Orava , je to veľká
oslava.

Mesiac úcty k starším
Je čas keď moc preberá jeseň,
kedy v prírode zbierame plody
svojej práce. V tomto jesennom
období je mesiac október
Mesiacom úcty k starším,
keď si oveľa viac ako inokedy
pripomíname a bilancujeme,
čo naši rodičia, starí rodičia
urobili počas svojho života pre
nás deti, ale aj pre našu obec.
Staroba je výzva. Pripomína
nám všetkým, že netreba strácať
čas a jednoducho treba povedať
milé slovo, že Vás máme radi.
Starnutie prichádza pomaly,
ale nedá sa tomu vyhnúť.
Sem tam niečo bolí, či neskôr
obelejú vlasy. Človek sa ocitne
v jeseni života a spomienkami
v minulosti. Starší ľudia si
zaslúžia úctu. Vekom nadobudli
skúsenosti, ktoré nám môžu
odovzdať ak o to stojíme.
Napokon im vďačíme za život.
Vážme si ich, majme ich radi a
pomáhajme im. Zaslúžia si to.
Ďakujeme Vám milí rodičia a
starí rodičia.

Dominka Cubínková,4.A

Mgr. Jolana Tarčáková

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI ZŠ S MŠ 130 V ŠK. ROKU 2007/2008
>> Vedenie <<
Riaditeľ: Mgr.Jolana Tarčáková
Zást. riaditeľa ZŠ: Anna Kvasniaková
Zást. riaditeľa MŠ: Vlasta Miklušáková
Výchovný poradca: Ing. Dárius Jurášek
>> Učiteľský zbor <<
1.stupeň: Mgr.Lýdia Horváthová
Mgr. Mária Tokarzová
Mgr.Marta Mačincová
Mgr.Žofia Štefaňáková
Mgr.Renáta Majerčíková
2.stupeň: Mgr.Oľga Mačorová
Ing. Gabriela Labajová
Mgr. Mária Vorčáková
Mgr.Viera Rusnáková
Mgr.Helena Cunevová
Mgr. Margita Michalcová
Mgr.Margita Urbániková
Mgr.Eva Spuchliaková
Mgr. Eva Žákovičová
Ing.Gabriela Pitáková
Hrubjaková Božena
Ing.Pavol Vajdečka

strana | 8

Mgr.Jozef Kurek
Mgr.Daniel Tarčák
Mgr. Ľudmila Herudová
Jozef Mačor
Mgr.Ján Vojtaššák
Mgr.Mária Rusnáková
Ing.Mária Jašicová
Mgr. Pidíková Denisa
Paedr.Anna Herudová
Špeciálny pedagóg:
Paedr. Zdenka Šimková
Asisitenti učiteľa:
Viera Bajčičáková
Janka Belkoťáková
Vyučovanie náboženskej výchovy:
Mgr.Milan Holík
Mgr.Peter Sakmar
Materská škola:
Anna Jagnešáková,
Lenka Hrubjaková

Počet žiakov

Dievčatá

Chlapci

I.stupeň

104

52

52

II.stupeň

379

168

211

Spolu

483

220

263

Počet tried

Priemer na
triedu

Priemer bez
špec. triedy

I.stupeň

5

20,8

-

II.stupeň

14

27

28,7

Spolu

19

25,4

26,6

Prázdniny:
• jesenné prázdniny: 31.10 - 2.11.2007
• vianočné prázdniny: 22.12 -7.1.2008
• polročné prázdniny – 1.2 2007
• jarné prázdniny – 18.2. – 22.2.2008
• veľkonočné prázdniny – 20.3 25.3.2008
• letné prázdniny: 28.6 - 31.8.2008
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Druhé Dni Polhorských kúpeľov
V dňoch 18. a 19. augusta 2007
sa v Areáli Chaty Slaná voda v
Oravskej Polhore konali druhé
Dni Polhorských kúpeľoch. Ich
usporiadaním sa nadviazalo na
spomienkovú slávnosť, ktorou si
v minulom roku obyvatelia našej
obce pripomenuli 105. výročie
vyhlásenia
Jódo-brómových
kúpeľov za liečivé.
Druhé Dni Polhorských kúpeľov
sa začali v sobotu 18. augusta
otvorením výstavy z histórie
Polhorských
kúpeľov,
ktorá
bola inštalovaná v priestoroch
Informačného centra Chaty Slaná
voda. Jej súčasťou bola aj výstavka
plastik Štefana Borovku z Oravskej
Polhory z cyklu Práce na poli.
Záujemcovia sa s výstavou mohli
oboznámiť do konca septembra.
V rámci športového popoludnia
sa
uskutočnil
druhý
ročník
medziobecného
volejbalového
turnaja, v ktorom opätovne zvíťazilo
a putovný pohár získalo družstvo
Rabče. Po skončení turnaja si
naši volejbalisti zahrali priateľský
zápas s účastníkmi z Makova
Podhaľanského. Aj keď zápas sa
konal mimo turnaja, poľskí hostia
si ho veľmi pochvaľovali. Na budúci

rok bude preto potrebné zvážiť
možnosť pozvania aj družstiev z
družobných obcí z Poľska.
Slávnosť pokračovala v nedeľu
poobede folklórnym festivalom
v prírodnom amﬁteátri na Slanej
vode. Festival, počas ktorého
vystúpilo viac než sto účinkujúcich
moderovala Katarína Budzeľová z
Rabče.
Prvý blok programu, pod názvom
Ozveny minulosti, bol venovaný
spomienke na časy, keď sa spev
mladých ozýval priam z každého
kúta nášho chotára. Na úvod
so svojimi programami vystúpili
sólové speváčky Katka Tarčáková,
Anička Kovaličková a Viktória
Metesová z Oravskej Polhory.
Program pokračoval vystúpením
DSS Kviatecky doprevádzaného
GĽH súrodencov Luscoňovcov. Po
vystúpení FS Kašunka z Rabčíc,
uzatvorila prvý blok programu
svojím vystúpením DĽH Pietruska
zo Sihelného.
Druhé Dni Polhorských kúpeľov
prišli svojimi vystúpeniami pozdraviť
zástupcovia okolitých obcí - ĽH
Rovňan z Rabčíc, ĽH Bjeľakovcov
zo Sihelného a sólistka v hre na
akordeón Evka Ptačinová z Rabče.
V druhom bloku programu, pod

Hlavný organizátor Ing. Bohumil Vojtas
odovzdáva ďakovné listy účastníkom podujatia

Smiem prosiť?
Tak ako každoročne, aj teraz nám
sezóna plesov a zábav pomaly
klope na dvere. Chceme preto
využiť túto jedinečnú príležitosť
a predstaviť vám Tanečné štúdio
Maestro, ktoré vás na ňu dokonale
pripraví.
Určite si sem – tam spomeniete na
Let´s dance, kde sa hlavní aktéri
zvŕtali v rytme vášnivého tanga,
elegantného valčíka, zmyselnej
rumby či zábavnej samby. Všetky
tieto a mnohé ďalšie spoločenské
a latino tance vyučuje v rámci
kurzov
diplomovaný
učiteľ

názvom Goralská heligónka zazneli
z pódia rezké tóny heligónky v
podaní súrodencov Matúša a
Viktórie Metesovcov z Oravskej
Polhory, ĽH Jozefa Jagelku z
Rabčíc a ĽH Goluska z Oravskej
Polhory.
V záverečnej časti festivalu, ktorú
zahájila GĽH z Oravskej Polhory,
nasledovali vystúpenia FS z
Hruštína, GĽH Goluska z Oravskej
Polhory, FS Rosička Rosa z Dolného
Kubína, Jozefa Adamčíka a Johany
Šurinovej z Rabče, FS Makovská
Poľana z Makova Podhaľanské
a o záver sa postaral FS Drevár
z Krásna nad Kysucou, ktorý vo
svojom vystúpení predstavil folklór
z viacerých oblastí Slovenska.
Druhý ročník Dni Polhorských
kúpeľov sa konal ako súčasť
Babigurských dní 2007, súčasťou
ktorých bol aj XI. ročník výstupu
k pamätníku Jána Pavla II. Pekné
počasie počas oboch dní spolu
s výberom účinkujúcich sa určite
podpísalo pod vyššiu návštevnosť
podujatia v porovnaní s minulým
rokom. Na druhej strane určitý
negatívny vplyv na návštevnosť
podujatia mohla mať skutočnosť, že
19. augusta sa poriadal v susednej
obci Sihelné prvý ročník súťaže

Aj tento rok sa na hlavný program prišlo pozrieť
množstvo priaznivcov ľudovej hudby

tanca Ing. Róbert Szolnoki so
svojou partnerkou. „Naše tanečné
štúdio oslavuje v súčasnosti
svoje sedemnáste narodeniny.
Každoročne prejdú našimi rukami
stovky absolventov, ktorí sa k nám
radi vracajú a sami nás žiadajú
o pokračovacie kurzy,“ hovorí
riaditeľ TŠ Maestro.
Medzi
priority
TŠ
však
nepatria len samotné kurzy,
v rámci Klubu tanečného športu
vychovávajú absolventov, ktorí
reprezentujú svoje mestá na
prestížnych tanečných súťažiach.
V Námestove pôsobí TŠ už tretí rok
a jej novým prírastkom je tamojší
Tanečný klub, ktorý vznikol
vďaka hŕstke nadšencov zhruba

malotraktorov domácej výroby.
Po zhodnotení druhého ročníka Dni
Polhorských kúpeľov možno smelo
povedať, že zámer nadviazať
na kultúrny odkaz Polhorských
kúpeľov sa v plnej miere podaril.
Pre najbližšiu budúcnosť by preto
bolo žiadúce osloviť obec Sihelné
so žiadosťou zosúladiť termíny
jednotlivých akcií tak, aby si
navzájom nekonkurovali.
Na záver mi v mene usporiadateľov
dovoľte
vysloviť
poďakovanie
tým, bez ktorých by uvedenú
akciu nebolo možné uskutočniť,
menovite:
Dp. Jozefovi Skurčákovi, majiteľovi
pozemku, na ktorom je postavený
amﬁteáter.
Sponzorom - ﬁrmám a podnikateľom
- Balnea Aqua Salsus s.r.o.,
Panasonik s.r.o. Trstená, Ján Herud
- Chata Slaná voda, Ing. František
Herud, Štefan Cubinek, fa Stasmo,
Stolárstvo Eugen Vorčák, Okno
DAFF s.r.o. a Peter Bolek - Penzión
Oravia z Námestova.
Osobitné poďakovanie patrí Ing.
Vladimírovi Brišovi za pomoc pri
príprave propagačných materiálov
a Ivanovi Matisovi za pomoc pri
príprave programu.
Ing. Bohumil Vojtas, Csc.

Jedna z najmladších účinkujúcich speváčok

pred rokom. Títo žiaci plánujú
menšie tanečné turné po oravských
plesoch, kde budú chcieť vniesť
kúsok elegancie.Tanečné štúdio
rozširuje hranice svojho pôsobenia
a ponúka aj vám možnosť zúčastniť
sa na kurzoch spoločenských a
latino tancov priamo v Or. Polhore.
Vek nie je prekážkou. Zúčastniť
sa môže každý od šesť rokov.
Informácie získate na Obecnom
úrade na Oddelení kultúry alebo
priamo na webovej stránke
www.tsmaestro.sk.

držanie tela v každom veku,
posilňuje telo a poskytuje radosť
zo života, cibrí spoločenské
správanie. Vedieť tancovať je
veľká spoločenská výhoda a čo
je najlepšie - je to jeden z mála
koníčkov, ktorému sa môžu
manželia alebo priatelia venovať
spoločne.

A aké výhody vám prinesie tanec?
Precvičíte si pri ňom celé telo,
tanec rozvíja koordináciu myslenia
a pohybov, povzbudzuje dobré
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Farnosť
Sviatosť krstu

- POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Krstná slávnosť sa koná vždy v nedeľu
v rámci sv. omše o 10.00 hod. alebo
po druhej sv. omši, čiže približne
o 11.00 hod.
Požiadať o udelenie sviatosti krstu
pre dieťa musia vždy len rodičia
dieťaťa, a to na farskom úrade
po zúčastnení sa predkstovej
prípravy. Po narodení dieťaťa, čím
skôr prídu rodičia dohodnúť termín
krstu.
Predkrstová príprava sa
koná ešte pred narodením dieťaťa
v uvedených stanovených termínoch
v sobotu o 9.00 hod. na farskom
úrade. Zúčastniť sa na predkrstovej
príprave sú povinní rodičia dieťaťa
a krstní rodičia.

Predkrstová náuka:
- 13. októbra 2007
- 10. novembra 2007
- 8. decembra 2007

Krstným rodičom môže byť iba ten:
• kto prijal Sv. Oltárnu a sviatosť
birmovania
• kto dovŕšil 16-ty rok života
• kresťan katolík žijúci praktickým
kresťanským životom
• slobodný alebo manželia, ktorí
majú cirkevný sobáš (pravidelná
účasť na nedeľných
bohoslužbách, sviatostiach)
• krstnými rodičmi nemôžu byť
tí, ktorí žijú spolu bez uzavretia
sviatostného manželstva
v kostole.

Putovanie za milosťami
V nedeľu, 23. septembra, sa
vydalo na svoju púť za milosťami
25 veriacich z našej farnosti.
Ich cieľom boli pútnické miesta
v bývalej kolíske kresťanstva, vo
Francúzsku.
Našou prvou zastávkou bola
katedrála v Remeši, korunovačné
miesto
francúzskych
kráľov.
Potom sme strávili dva dni
v hlavnom meste Francúzska
v Paríži, kde sme okrem ulice

v súčasnosti uložené jej telo.
Na druhý deň sme zavítali Paray
le Monial, miesto, kde žila sv.
Margita Mária Alacoque a kde
mala v rokoch 1673 -1675 videnia
Božského Srdca. Pre nás bolo
toto miesto zvlášť vzácne, keďže
náš kostol a farnosť sú zasvätené
práve Božskému Srdcu.
Ďalšou zastávkou na našej
púti bolo mestečko Ars. Toto
miesto sa stalo známym vďaka

Ku sviatosti zmierenia rodičia a
krstní rodičia pristúpia v priebehu
týždňa pred krstom dieťaťa.

Udeľovanie sviatosti krstu:
Október
- 14. októbra vo sv. omši
- 28. októbra po sv. omši
November
- 11. novembra vo sv. omši
- 25. novembra po sv. omši
December
- 9. december vo sv. omši
- 30. december vo sv. omši

Sviatosť manželstva

- POKYNY PRE PRIJATIE SVIATOSTI
MANŽELSTVA

1. Snúbenci prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne
3 mesiace pred termínom sobáša.
2. Ak snúbencom chýbajú niektoré sviatosti (krst, Sv. Oltárna) a chcú
ich prijať ešte pred sobášom a žiť naplno kresťanským životom, prídu
zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne 10 mesiacov pred
termínom sobáša.
3. Ak boli snúbenci pokrstení mimo farnosti Oravská Polhora, prinesú
krstný list z farnosti, kde boli pokrstení. Tí, čo boli pokrstený v Or.
Polhore pred r. 1994 si musia vybaviť krstný list na farskom úrade v
Rabči. Platnosť krstného listu je 6 mesiacov od jeho vydania.
4. Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt vo farnosti Oravská
Polhora, je potrebné, aby si vyžiadal aspoň jeden z nich od správcu
farnosti, kde má trvalý pobyt, povolenie (licenciu) k sobášu.
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Rue de Bac, na ktorej sa nachádza
kostol a kláštor, v ktorom sa sv.
Kataríne Laboure zjavila Panna
Mária a kázala jej tlačiť zázračné
medailóniky a kostola, kde je
pochovaný sv. Vincent de Paul,
zakladateľ „lazaristov“, navštívili
hlavné atrakcie Paríža. Versailles
sídlo francúzskych kráľov, aj s jeho
jedinečnými záhradami. Luovre
známe francúzske múzea, či
Notre Dame, parížsku katedrálu.
Niektorí si dopriali pohľad na Paríž
aj z vtáčej perspektívy, z vrcholu
Eiffelovej veže, vysokej 274 m.
Po dvoch dňoch sme opustili hlavné
mesto Francúzka a vydali sme sa
na západ, k Atlantickému oceánu,
lebo týmto smerom na nás čakali
ďalšie dve významné pútnické
miesta, a to Lisieux, miesto, kde
žila a je pochovaná sv. Terézia
od Ježiša a Mont Saint Michel,
kláštorný komplex vybudovaný
na skalnom útese, ktorý bol podľa
tradície postavený na príkaz
sv. Michala Archanjela. Nočnou
jazdou sme sa dostali do bývalého
hlavného mesta Francúzska, do
Tours. Tu sme navštívili Baziliku
sv. Martina, patróna našej Spišskej
diecézy, a ešte v ten deň sme sa
vydali do Nevers. Tu sme navštívili
múzeum sv. Bernadety Soubirou,
ktorej sa v r. 1858 v Lurdoch zjavila
Panna Mária a kostol, v ktorom je

sv. Jánovi Mária Vieneyovi,
kňazovi, ktorý tu kedysi pôsobil.
Za jeho účinkovania sa neznáma
dedinka Ars stala vyhľadávaným
miestom. Prichádzali tu ľudia
z celého Francúzska, aby sa mohli
u tohto svätého kňaza vyspovedať.
Ars bolo posledné miesto, ktoré
sme vo Francúzsku navštívili.
Po ňom sme sa vydali na cestu
domov. Na spiatočnej ceste sme
sa ešte zastavili v Einsiendelne,
najznámejšom
mariánskom
pútnickom mieste Švajčiarska.
S obdivom sme si poobzerali
švajčiarsku prírodu a pomaly alebo
skôr rýchlo sa vracali domov.
V nedeľu ráno sme sa
plní
suvenírov, niektorí aj „štiepkov“,
ale hlavne krásnych zážitkov vrátili
do Oravskej Polhory. Pamiatku
na tohtoročnú púť sme umiestnili
v našej kaplnke. Je to socha sv.
Margity Márie Alacoque, s obrazom
z kostola, v ktorom je uložené jej
telo a kde sa jej zjavilo Božské
Srdce.
Púť za milosťami sa však
neskončila, tá musí pokračovať
po celý náš život. A to je odkazom
každej púte.
Mgr. Milan Holík
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Šport
Futbalová sezóna v plnom prúde
Po skončení futbalovej sezóny
2006/2007, ktorá sa pre náš
klub skončila veľkým úspechom
u
všetkých
mládežníckych
družstiev, sme s napätím očakávali,
ako naše mužstva vstúpia do
nového
ročníka, pretože po
skončení
súťažného
ročníka
vždy dochádza k zmenám v kádri
z dôvodu posúvania vekovej
hranice. Priebeh jesennej časti
nakoniec ukázal že naše obavy
boli zbytočné. Aj keď sme v prvom
jarnom kole na domácej pôde získali
z troch zápasov iba jeden bod, v
ostatných zápasov v jesennej časti
naši chlapci podali výborné výkony
a v tabuľkách obsadzujú popredné
priečky. Žiaľ to sa nedá povedať
o mužstve dospelých, ktore po
sérii nešťastných zápasov na
domácej pôde a dvoch zbytočných
kontumácii na ihriskách súperov
obsadzuje spodné časti tabuľky.
Veľkú
zásluhu
na
rozvoji
mládežníckeho futbalu majú školy a
tréneri. Ing. Darius Jurášek už dlhší
čas dosahuje výborné výsledky so
žiakmi, v tomto roku začal dobre
pracovať aj Štefan Košút jeho
zverenci vyhrali jesennú časť

mladších žiakov a vybojovali si tak
účasť na zimnom turnaji v halovom
futbale o Pohár predsedu OFZ za
účasti najlepších družstiev z celej
Oravy. Treba pripomenúť že aj zo
strany hráčov je záujem o futbal.
Počas letnej prestávky ihrisko
býva využívané, na tréningoch sa
zúčastňuje veľa hráčov no chýbajú
nám ľudia, ktorí by boli ochotní
pracovať v prospech mládeže.
V každej vekovej kategórii máme
výrazné talenty, ktoré sa dokážu
presadiť aj strelecky. U mladších
žiakov sú to: Košút Tomáš a Tarčák
Dávid, u starších žiakov Vargončík
Lukáš a v doraste podáva výborne
výkony Goľak Stanislav, ktorý
v prípade potreby vypomáha aj
v mužstve dospelých.
Chceme týmto poďakovať najmä
trénerom a hráčom za predvedené
výkony počas sezóny. Budeme sa
snažiť vytvoriť cez zimnú prestávku,
čo najlepšie tréningové podmienky,
aby žiaci a dorast pokračovali
vo výborných výkonoch a všetci
veríme že mužstvo dospelých
pretrhne smolu a poskočí na vyššie
priečky, kde podľa predvedenej hry
patrí.

Družstvo žiakov: (Horný rad zľava) Korman Michal, Vargončík Jozef, Rusnák
Martin, Fidrik Martin, Vargončík Lukáš, Vorčák Martin, Košút Ondrej, Vajdečka
Pavol, Mgr. Dárius Jurášek (tréner)
(Dolný rád zľava) Parigal Michal, Tarčák David, Ľudma Jakub, Špigura Michal,
Žitniak Maroš, Plevjak Pavol, Revaj Lukáš, Berdys František

Predseda TJ Ing.Jozef Piták

Družstvo dorastencov: (Horný rad zľava) Borovka Ľudovít (tréner), Korman Lukáš,
Fidrik Ľubomír, Cubinek Jakub, Borovka Matúš, Plevjak Lukáš,
(Dolný rad zľava) Matonag Martin, Gracík Peter, Korman Zdeno, Cubinek Matej,
Goľak Stanislav, Špigura Ľudovít

Volejbalový klub

POLHORCI

Družstvo mužov: (Horný rad zľava) Chromčák Peter, Bernaťák Jozef, Brandys
Peter, Gracík Jozef, Košút Štefan, Zoššák Peter – zdravotník
(Dolný rad zľava) Jaššák Štefan, Tarčák Anton, Gavroň Milan, Košút Ľubomír,
Randiak Tomáš, Juritka Ján

Stanislav Goľák a Lukáš Vargončík patria k výrazným
oporám svojich družstiev

Volejbalový klub Polhorci pôsobí v našej
obci od roku 2006. Počas svojej krátkej
existencie sa Polhorskí volejbalisti
zúčastnili viacerých priateľských, ale
aj súťažných zápasov. V súčasnosti
sa pod vedením A. Rešutíkovej a M.
Strýčka pripravujú na štart v Mestskej
volejbalovej lige. Aby sa však mohli
prepracovať medzi najlepšie tímy okresu,
musia ešte úspešne absolvovať predsúťažné zápasy o miesto v lige. Vďaka
štedrým sponzorom, ktorí volejbalový klub
podporili, mohli byť zakúpené kvalitné lopty potrebné na tréning.
Volejbalové tréningy sa konajú každý piatok v telocvični pri ZŠ 1-9,
vždy o 18:00 hod.
Veríme, že celému volejbalovému tímu vydrží chuť trénovať a
zlepšovať sa a prajeme im veľa športových úspechov pri reprezentácii
Oravskej Polhory.
Vaša redakcia
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Gajdoké
postrehy...
“ Všetko najlepšie našim jubilantom “
60 rokov

Milan Rusnák
Anton Skurčák
:::

65 rokov

Kvasniaková Anna
:::

Oslavy 50. výročia založenia rádia Regina aj s účasťou Polhorčanov

80 rokov

Jana Kobyliaková
Žoﬁa Kolčáková
Johana Nevedelová
Anna Vorčáková
:::

70 rokov

Ignác Masničák
Masničáková Žoﬁa
Johana Tarčáková
Anton Vorčák
Johana Žitniaková
:::

75 rokov

Johana Rusnáková
Kristína Špigurová
Johana Žitniaková

Odišli od nás

Anna Zoššáková
(1929 - 2007)

Paulína Muchová
(1924 - 2007)

Žoﬁa Hucľová
(1933 - 2007)

Pavol Herud
(1924 - 2007)

Dňa 7.9.2007 sa v Banskej Bystrici uskutočnila oslava 50 výročia založenia
rádia Regina. Za účasti významných osobností spoločenského a kultúrného
života Banskej Bystrice bol uvedený kultúrný program v ktorom sa vytriedali
najlepšie ľudové hudby a sólisti, ktoré nepretržite s rádiom Regina v
Banskej Bystrici spolupracujú. Je nám veľkou cťou, že obyvvateľka našej
obce pani Margita Kuráková ako víťazka Grad Prix Svätozára Stračinu
v roku 2004 patrí medzi osobnosti, ktoré sa podieľali na úspechoch a
reprezentacii tohto významného masmédia a počas kultúrneho programu
patrila medzi hlavné hviezdy, ktoré vystúpili na pódiu.
Ivan Matis

Pavol Herud
nar. + 8.8.1924, 28.9.2007
Na poslednej ceste životom sa
s ním prišiel rozlúčiť aj Vdp.
biskup Štefan Sečka, 25 kňazov,
30 rehoľných sestier, veriaci
s Lúk pod Makytou a Zborova.
Nemožno nespomenúť hojnú
účasť jeho rodákov z Oravskej
Polhory ako aj občanov
z okolitých obcí.
Česť jeho pamiatke!
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