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Noviny občanov a priateľov obce Oravská Polhora

Cena 5Sk

Prajeme Vám všetkým veľa šťastia, zdravia, lásky a božieho požehnania v Novom roku 2004

Kam kráčať
ďalej!
Týmto článkom chcem reagovať na viaceré otázky a názory
od občanov našej obce smerom
ku kultúre a organizovaní kultúrnych podujatí v obci. Hlavným
kritériom organizovania kultúrnych podujatí je návštevnosť, tá
je u nás v obci priam katastrofálna. Dôvodov je viac, či už zlá
sociálna alebo ekonomická situácia rodín, kedy chýba na základné zabezpečenie chodu domácnosti. Všetci si musíme uvedomiť, že návštevou folklórneho
podujatia,
podporujeme
a zároveň dávame najavo svoju
hrdosť na tradičnú kultúru, ktorú
sme zdedili po našich predkoch.
Názory ľudí, ktoré som si vypočul, sú veľmi povzbudivé, ale aj
až kruté k ľuďom, ktorí sa venujú
hre na tradičné nástroje a spevu.
Hra na gajdy a spev pri nich od
dávnych vekov formujú kultúru
našej obce, aj keď vieme, že počiatky našej tradície siahajú do
začiatkov 19-steho storočia, ja
som presvedčený o existencii
gájd u nás o niekoľko storočí
predtým. Počas spolužitia našich
predkov a gájd sa vytvoril jedinečný štýl hry a sprievodného
spevu, ktorý je v rámci Slovenska a Európy neovplyvnený nástupom nových nástrojov najmä
harmoník, ktoré pre svoju spoľahlivosť a ľahšie ovládanie, sa
stali populárnymi a obľúbenými
nástupcami gájd. Vďaka ľuďom,
ako rodine Zboroňovcov (Mičkovci), Luscoňovcov a ďalších
rodín, ktoré pre nás tieto nenapodobiteľné hodnoty zachovali
dodnes v nezmenenej štýlovej
podobe. Za to im patrí veľká
vďaka a obdiv. Preto sme gajdošskej tradícii dali novú formu
prezentácie, aby mohla samostatne prežiť ďalšie storočia,
stretnutie gajdošov u nás „Gajdovačka“ zápasí so slabou účasťou občanov na podujatí. Tu je
Pokračovanie na 7. strane

Vianočné radosti a nový rok

Vianoce sú sviatky radosti, pokoja
a rodinnej pohody.
Deti a učitelia so Základnej školy s materskou
školou V Oravskej Polhore 481 sa tiež každoročne pripravujú na tieto sviatky. Tak to bolo
aj tento rok. Vianočná atmosféra sa začala
niesť školou už posledný novembrový týždeň
realizáciou už tradičných Detských vianočných trhov. Deti predávali a kupovali vlastnoručne a s pomocou rodičov zhotovené výrobky .Bolo tu skutočne všetko. Medovníky, kor-

báče, oblátky, vianočné ozdoby, hračky,
vankúše a množstvo iných vecí od výmyslu
sveta. Najkrajšia na všetkom bola atmosféra.
Školská chodba sa premenila na trhovisko,
ktorým sa niesla veselá vrava a smiech. Ľudia odchádzali z trhov s myšlienkou, že prídu aj nabudúce. A to už celá škola žiarila
krásnou vianočnou výzdobou, ktorú si
v priebehu decembra deti dopĺňali napríklad
vlastnoručne zhotovenými Betlehemmi
Pokračovanie na 6. strane

Zo štatistiky našej obce za rok 2003
Mnohokrát sa stretávate s otázkou, koľko obyvateľov má vlastne naša obec. Nuž
a tak sme so zvedavosťou nakúkli do múdrych kníh na obecnom úrade. V nich sme
vyčítali, že v minulom roku sa...
¯ narodilo 62 detí,
z toho 35 chlapcov a 28 dievčat
V zomrelo 30 občanov,
z toho 19 mužov a 11 žien
Z prisťahovalo sa 19 a odsťahovalo sa 45 občanov
Celkový počet obyvateľov v našej obci k 31.12.2003 bol 3 589
Za OcÚ spracovala: Jana Vorčáková
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U z n e s e n i e č. 7/2003
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Oravskej
Polhore, konaného dňa 11. septembra 2003
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Správu č. 4/2003 o výsledku kontrolnej činnosti, predloženú hlavným kontrolórom obce, ohľadom čerpania rozpočtu za
I. polrok 2003.
2. Žiadosť nájomníkov bytovky čs. 364 o neschválenie stavebných úprav na bytovke firmou Heko-drevovýroba, nakoľko
nie je ešte ukončené súdne konanie.
3. Žiadosť Slovenského výboru pre Unicef o poskytnutie finančného príspevku. Obec už v tomto roku prispela na činnosť
tejto organizácie.
B/ V O L Í
1. Návrhovú komisiu:
Predseda: p. Štefan Cubinek
Členovia: Ing. Štefan Tyrol a Ing. Peter Horváth
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Vajdečka a Mgr. Jozef
Kurek
C/ S C H V A Ľ U J E

1. Poskytnutie jednorázovej pomoci občanom pri pochovávaní na cintoríne v Rabči a to na základe žiadosti, pričom každá žiadosť sa bude individuálne posudzovať.
2. Čiastočne vypnutie verejného osvetlenia od 23.30 – 2.30
hod. a vypracovanie rozpočtu na montáž el. vodiča od futbalového ihriska na vyšný koniec obce.
3. Presun peňažných prostriedkov z položky kancelárske potreby a materiál na položku aktualizácie – knihy, časopisy, noviny.
4. Úhradu faktúry za nákup uhlia a odmenu požiarnemu
technikovi. Finančné prostriedky čerpať z položky údržba požiarnej zbrojnice.
5. Žiadosť Ing. Jozefa Kopála, bytom Oravská Polhora čs.
363 o odpredaj KN parcely č. 8407/99 zastavaná plocha
o výmere 34 m2 v k.ú. Oravská Polhora v cene 70,- Sk/m2.
6. Žiadosť p. Márie Špaglovej a manž., bytom Oravská Polhora čs. 384 o súhlas k prístavbe a nadstavbe rodinného domu
čs. 384, postaveného na KN parcele č. 7577 v k.ú. Oravská
Polhora.
7. Žiadosť p. Františka Juričáka a manž., bytom Oravská
Polhora čs. 602 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN
parcele č. 14566/2 v k.ú. Oravská Polhora.
8. Žiadosť p. Ireny Matonágovej, bytom Oravská Polhora čs.
520 o odpredaj KN parcely č. 11770/2 lúka o výmere 137 m2
v k.ú. Oravská Polhore v cene 6,- Sk/m2.
9. Žiadosť p. Ľudovíta Skurcoňáka a manž., bytom Oravská
Polhora čs. 95 o súhlas k výstavbe hospodárskej budovy na KN
parcele č. 1031/1 v k.ú. Oravská Polhora.
10. Žiadosť p. Miroslava Metesa a manž., bytom Rabča, ul.
Hlavná 484 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č. 185/29 orná pôda o výmere 677 m2 a KN parcely č.
185/30 orná pôda o výmere 324 m2, na ktorých plánujú výstavbu rodinného domu.
11. Žiadosť p. Miroslava Metesa a manž., bytom Rabča, ul.
Hlavná 484 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č. 185/29 a KN parcele č. 185/30 v k.ú. Oravská Polhora.
Pri osadzovaní rodinného domu je potrebné prizvať zástupcu
obce.
12. Žiadosť p. Jozefa Metesa a manž., bytom Oravská Polhora
čs. 11 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
185/27 orná pôda o výmere 677 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na
ktorej plánujú výstavbu rodinného domu.
13. Žiadosť p. Jozefa Metesa a manž., bytom Oravská Polhora
čs. 11 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č.
185/27 v k.ú. Oravská Polhora.
14. Žiadosť p. Jozefa Vargončíka a manž., bytom Oravská
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Polhora čs. 303 o súhlas k výstavbe hospodárskych budov na
KN parcele č. 6812/2 v k.ú. Oravská Polhora.
15. Žiadosť p. Jozefa Vargončíka a manž., bytom Oravská
Polhora čs. 303 o súhlas k rekonštrukcii rodinného domu čs.
303, postaveného na KN parcele č. 6812/2 v k.ú. Oravská Polhora.
16. Žiadosť p. Petra Šimurdiaka a manž., bytom Oravská Polhora čs. 702 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN
parcely č. 15697/36 TTP o výmere 377 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na ktorej plánujú výstavbu rodinného domu.
17. Žiadosť p. Petra Šimurdiaka a manž., bytom Oravská Polhora čs. 702 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č. 15697/36 v k.ú. Oravská Polhora.
18. Žiadosť Mgr. Jozefa Skurčáka, bytom Liptovský Mikuláš,
Palučanská 28 o súhlas k prestavbe a nadstavbe podkrovia rodinného domu čs. 471, postaveného na KN parcele č. 9811
v k.ú. Oravská Polhora.
19. Žiadosť Firmy Heko-drevovýroba s.r.o., Oravská Polhora
čs. 1006 o schválenie prevádzkovej doby v prevádzke „Turistická vývarovňa“ nasledovne:
20. Pondelok – Piatok
od 10.00 hod. – 21.00 hod.
21. Sobota – Nedeľa
od 13.00 hod. – 21.00 hod.
22. Zriadenie obidvoch základných škôl s materskými školami
na cirkevné školy.
23. Vyradenie obidvoch základných škôl s materskými školami zo siete štátnych škôl k 31.8.2004 a zaradenie do siete cirkevných škôl k 1.9.2004.
24. Štúdiu rekonštrukcie kultúrneho domu a vypracovanie
projektu.
25. Poskytnutie finančného daru v sume 5.000,- Sk pre novokňaza – kaplána Mgr. Slavomíra Dlugoša.
D/ U K L A D Á
1. Komisii pre investície a rozpočet a komisii pre životné
prostredie a pôdohospodárstvo v spolupráci s obecným úradom
uskutočniť miestne šetrenie ohľadom prihlášok na vývoz odpadu a podania daňových priznaní.
2. Prednostovi OcÚ zvolať redakčnú radu a zabezpečiť vydanie ďalšieho čísla novín.
E/ D O P O R U Č U J E
1. Upraviť cestu k rodinnému domu p. Petra Minaroviča,
bytom Oravská Polhora čs. 413 v rámci položky MK
po prejednaní a so súhlasom vlastníka vedľajšieho pozemku.
2. Schválenú prevádzkovú dobu „Turistickej vývarovne“ zaslať na vedomie Okresnému riaditeľstvu PZ v Námestove.
F/ Z A M I E T A
1. Žiadosť firmy Heko-drevovýroba, s.r.o. Oravská Polhora
čs. 288 o povolenie na stavebné úpravy na bytovke čs. 364, nakoľko neboli predložené doklady o vlastníctve a podanie správy, ako bude riešená bytová situácia nájomníkov.
G/ O D R O Č U J E
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 na prevádzku Domu
smútku a pohrebiska na prepracovanie.
2. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Oravská
Polhora čs. 481 o finančné pokrytie nákladov na napojenie
školy na verejný vodovod do vyjadrenia ministerstva financií.
3. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Oravská
Polhora čs. 481 o finančnú pomoc na zabezpečenie náteru strechy na budove školy.
H/ R U Š Í

1. Uznesenie č. 4/2003 písm. C) 3 odst., nakoľko finančná
výpomoc nebola poskytnutá v súlade so zákonom.
2. Odmenu starostovi obce vo výške 30% od 4. Q.
Overovatelia: Ing. Pavol Vajdečka, Mgr. Jozef Kurek
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Starosta obce Jozef Pečarka pozastavuje výkon uznesenia č.
7/2003 zo dňa 11.9.2003 písm. C) odst. 20 a 21, do doby vyjadrenia Okresnej prokuratúry v Námestove k zákonnosti postupu pri zriaďovaní cirkevných škôl.
Jozef Pečarka starosta obce
U z n e s e n i e č. 9/2003
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Oravskej
Polhore, konaného dňa 23. októbra 2003
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Správu prednostu OcÚ o zvolaní redakčnej rady
o vydávaní ďalšieho čísla Polhorských novín.
2. Správu o šetrení ohľadom prihlášok na vývoz odpadu
a podania daňových priznaní.
3. Správu o úprave cesty k rodinnému domu p. Minaroviča.
B/ V O L Í
1. Návrhovú komisiu:
Predseda: p. Eugen Vorčák
Členovia: p. Monika Beňušová a Ing. Mariana Kutliaková
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Vajdečka a Ing. Peter
Horváth
C/ S C H V A Ľ U J E
1. Bezodplatný prevod akcií Severoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107, na obec
v zmysle rozhodnutia MSPNM SR č. 844 zo dňa 30.8.2002
časť 3, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného
z údajom Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
2. Úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na
obec.
3. Úhradu faktúry za zabezpečovacie zariadenie pre kanceláriu kultúrneho pracovníka z rezervy OZ.
4. Úhradu faktúry za revíziu kotolní obecného úradu
a základných škôl z rezervy OZ.
5. Zakúpenie pracovného oblečenia pre hrobárov v obci.
6. Zriadenie obidvoch základných škôl na cirkevné školy od
1.9.2005.
D/ U K L A D Á
1. Prednostovi OcÚ zvolať redakčnú radu a zabezpečiť vydávanie Polhorských novín, ak sa tak nestane do dvoch týždňoch
od zasadania OZ.
2. Zrekonštruovať poklopy na chodníku v obci.
E/ D O P O R U Č U J E
1. Pozvať na budúce zasadanie obecného zastupiteľstva spracovateľov ROEPu.
2. Poskytnúť do Polhorských novín otvorený list občanom
z dolného konca obce ohľadom pochovávania na cintoríne
v Rabči.
3. Vykonať opravu priepustu pri p. Hablákovi a výtlky na
miestnej komunikácie od križovatky smerom na pílu.
F/ Z A M I E T A
1. Žiadosť p. Janky Kobyliakovej, bytom Oravská Polhora
čs. 184 o odpustenie poplatku za vývoz odpadu.
2. Žiadosť p. Jany Luscoňovej, bytom Rabča čs. 794
o pridelenie bytu, nakoľko obec nemá voľné byty.
3. Žiadosť firmy Heko-drevovýroba s.r.o., Oravská Polhora
čs. 288 o prehodnotenie prevádzkovej doby, nakoľko sa jedná
o turistickú vývarovňu, kde tieto schválené otváracie hodiny
spĺňajú účel prevádzky.
G/ O D R O Č U J E
1. Žiadosť p. Vlasty Letášovej s rodinou, bytom Oravská
Polhora čs. 39 o finančnú pôžičku na úhradu pohľadávky za
nedoplatok za odber el. energie.
Overovatelia: Ing. Pavol Vajdečka, Ing. Peter Horváth
Jozef Pečarka, starosta obce
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Spomíname
S úctou si spomíname na všetkých, ktorí nás v minulom roku
opustili. Určite pre nás veľa znamenali a preto im chceme
s úctou v tichosti spoločne vysloviť jedno veľké:
29. 01.
01. 02.
11. 02.
20. 02.
23. 03.
25. 05.
27. 06.
27. 06.
30. 06.
01. 07.
16. 07.
19. 07.
31. 07.
08. 08.
11. 08.

ĎAKUJEME!

Mária Labudová
Pavol Sučák
Anton Gracík
Maroš Grižák
Helena Bielaková
Žofia Plevjaková
Anna Kozáková
Ján Tarčák
Štefan Skurčák
Ján Pienčak
Ján Skurcoňák
Štefan Hrubjak
Štefan Hajdučák
Margita Nevedelová
Žofia Sučáková

15. 08.
25. 08.
02. 09.
18. 09.
25. 09.
27. 09.
12. 10.
12. 10.
18. 10.
04. 11.
05. 11.
21. 11.
01. 12.
04. 12.
04. 12.

Margita Kubuljáková
Janka Skurcoňáková
Pavol Jaššák
Ján Strýček
Johana Žitniaková
Karol Pienták
Ján Strýček
Anton Kurák
Štefan Tarčák
Milan Revaj
Jozefa Pientáková
Ing. Vincent Horváth
Anton Talaga
Jurítková žofia
Rešutík Ján

Vážení občania:
Podľa zákona o daní z nehnuteľnosti č. 317/1992 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov a všeobecne záväzného
nariadenia o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Oravská Polhora je potrebné do 31.1.2004 podať nové
daňové priznanie k daní z nehnuteľnosti na rok 2004
Týka sa to najmä občanov a organizácií, ktorí:
Ÿ vlastnia ornú pôdu alebo trvalé trávnaté porasty
cena pôdy sa zmenila následovne:
cena ornej pôdy je u nás 0,5% zo základu dane - 1,84 Sk;
cena TTP je 0,25 % zo základu dane - 0,73 Sk
Ÿ stali sa vlastníkmi stavebného pozemku
Ÿ skolaudovali stavbu rodinného domu
Ÿ bolo im vydané búracie povolenie na stavbu
Ÿ kúpili nehnuteľnosť – dom – byt – pôdu
Ÿ uplatniť si úľavu na 15 rokov od kolaudácie stavby
Ÿ začali podnikať v dome , byte alebo inej stavbe
Ÿ uplatniť si úľavu občanov starších ako 70 rokov (list
vlastníctva)
Ÿ uplatniť si úľavu občanov ZŤP a ZŤP-S(doložiť doklady)
Ÿ podať alebo zmeniť daňové priznanie za občanov, ktorí
zomreli
Daňové priznania sú na obecnom úrade. Tieto si môžete
vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Oravskej Polhore
v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7.00 do 15.00.
Za OcÚ spracovala: Jana Vorčáková
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CIRKEVNÁ ŠKOLA:
Naozaj si ju nezaslúžime ?
(Videné očami poslancov KDH v obecnom zastupiteľstve.)
Túžba veriacich rodičov v našej obci mať cirkevnú školu siaha
do minulosti. No až začiatkom tohto roka, t.j.viac ako13 rokov po
páde komunistického režimu sa začali reálne snahy o jej zriadenie.
Všetko sa začalo petíciou 174 rodičov, ktorou vyjadrili požiadavku na zriadenie cirkevnej školy. Na základe tejto petície pán farár
dňa 26.2.2002 požiadal obecný úrad o konanie v tejto veci. Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa týmto problémom po prvýkrát zaoberalo
na zasadnutí dňa 6.3.2003, kde schválilo prípravnú komisiu, ktorá
by mala určiť spôsob a postup pri zriaďovaní školy. Ešte pred zasadnutím tejto komisie nás navštívil otec biskup Andrej Imrich
spolu s Dr. Draveckým, aby nám objasnili otázky, týkajúce sa
zriaďovania cirkevnej školy. Starosta obce zvolal komisiu (prípravný výbor) na deň 7.4.2003 v tomto zložení: p. farár Rozmus
Štefan, zástupkyne učiteľov a školských rád: Ing. Gracíková Valéria, Mgr. Mačorová Oľga, Pukáčová Jana, Gogoláková Zlatica,
Hrubjaková Vlasta, Žajaková Margita, Štureková Anna, Kormanová Anna a poslanci Mgr. Kurek Jozef, Ing. Vajdečka Pavol
a Ing. Tyrol Štefan. Ako hostia sa zúčastnili starosta obce Pečarka
Jozef a riaditeľky základných škôl Mgr. Tarčáková Jolana a Mgr.
Jurášková Marta. Na tomto zasadaní sa rozprávalo o spôsobe, akým sa zistí záujem rodičov o cirkevnú školu. Dohodlo sa, že sa
zorganizuje prieskum dňa 27.4.2003 a navrhla sa komisia, ktorá
tento prieskum zorganizuje. Nebola však jednota, či má byť hlasovanie verejné alebo tajné. V zápisnici z tohto výboru, ktorá však
bola napísaná dodatočne, je uvedené: Všetci zúčastnení sa dohodli: Tajné hlasovanie, k tomu zoznam rodičov. Táto zápisnica bola
poslancami OZ spochybnená a riešilo sa to na ďalšom zasadnutí
OZ dňa 10.4.2003, kde boli pozvaní aj p. farár a p. riaditeľka Tarčáková. OZ hlasmi všetkých 10-tich poslancov schválilo zásady
záväzného prieskumu (verejné hlasovanie) a komisiu na organizáciu prieskumu uznesením č.4/2003. Hlavný dôvod, prečo sa OZ
rozhodlo pre verejné hlasovanie je zjavný: Ak bude zriadená len
jedna zo súčasných škôl, prednosť pri zápise detí musia mať tie
deti, ktorých rodičia sa zúčastnili prieskumu a hlasovali za zriadenie cirkevnej školy.
Komisia pre záväzný prieskum sa zišla dňa 23.4.2003. Riešila
podrobnosti prieskumu, okrem iného aj nesúlad uznesenia OZ so
zákonom NR SR č. 428 Z.z. o ochrane osobných údajov a preto
navrhla, aby sa tento zákon dodržal: -vypustiť rodné číslo rodiča
dieťaťa na hlasovacom lístku a dopísať na hlasovací lístok vetu:
„Súhlasím so zverejnením osobných údajov, uvedených na tomto
hlasovacom lístku“ a podpis. Starosta a poslanci OZ tento návrh
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komisie akceptovali. Výsledky prieskumu vzalo OZ na vedomie
uznesením č.5/2003 zo dňa 30.5.2003. Na prieskume sa zúčastnila nadpolovičná väčšina zapísaných rodín a teda je platný. Za
zriadenie cirkevnej školy bolo až 94,6 % zúčastnených rodičov,
čo je drvivá väčšina. Drvivá väčšina sa potvrdila aj v septembri
pri odovzdávaní prihlášok do budúcej cirkevnej školy. Teda OZ
malo mandát na odsúhlasenie zriadenia obidvoch škôl na školy
cirkevné. Toto aj odsúhlasilo uznesením č. 7 zo dňa 11.9.2003.
Za zriadenie školy hlasovalo všetkých 9 prítomných poslancov.
Starosta obce p. Pečarka Jozef však toto uznesenie v zákonnej
lehote nepodpísal, čím pozastavil výkon uznesenia. Dôvodom
nepodpísania uznesenia bola jeho domnienka, že záväzný prieskum a následné kroky boli protizákonné. V tejto veci dal aj
podnet na Okresnú prokuratúru. Prokuratúra však nepotvrdila
protizákonnosť prieskumu, teda tento je platný. Zo strany starostu to bola zbytočná iniciatíva. Zámienkou nepodpísania
uznesenia bol aj podnet p. farára na Okresnej prokuratúre ohľadom konania obecného úradu o sprístupnenie informácie podľa
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Tento podnet podľa nášho názoru vôbec nesúvisel so zákonnosťou pri príprave cirkevnej školy a rozhodnutie starostu nemal
ovplyvniť. Na mimoriadnom OZ dňa 3.10.2003, ktoré zvolal
starosta, už bola situácia iná. Na tejto schôdzi sa zúčastnili aj
obidve riaditeľky škôl. Informovali poslancov o zápise do budúcej cirkevnej školy, o tom, že rodičia „konali pod nátlakom“ a
vyzývali poslancov na odloženie vzniku cirkevnej školy minimálne o rok. Kto na koho kedy robil nátlak, nie je nám dodnes
známe. Za potvrdenie pôvodného uznesenia boli ochotní hlasovať už iba traja poslanci KDH, jeden nebol prítomný (KDH),
ostatní sa zdržali hlasovania s tým, že počkajú do potvrdenia
podnetu starostu na prokuratúre. Teda takto sa dobrá atmosféra
pre zriadenie školy pokazila a rozhodnutie Biskupského úradu
v Spišskej Kapitule o tom, že sa u nás cirkevná škola zatiaľ nezriadi z toho už logicky vyplynulo. OZ uznesením č. 9/2003 zo
dňa 23.9.2003 opäť schválilo zriadenie obidvoch základných
škôl na cirkevné školy, ale až od 1.9.2005. K tomu je však potrebný súhlas zriaďovateľa, teda Biskupského úradu. A aby sme
to dosiahli, musí sa atmosféra v obci pre túto vec zlepšiť. A
hlavne by mal z toho vyvodiť dôsledky obecný úrad a jeho vedenie.
Ďakujeme všetkým, ktorí zriadenie cirkevnej školy verejne
podporili a stále sú presvedčení o jej potrebnosti pre našu obec.
Beňušová Monika, Ing. Herud Jozef, Ing. Vajdečka Pavol,
Ing. Tyrol Štefan, Vorčák Eugen,
poslanci OZ Oravská Polhora za KDH, november 2003

Farská charita oznamuje,
že sekcia pre zber šatstva mení čas
vyhradený tejto činnosti na prvý pondelok v mesiaci. V tento deň bude otvorené od 16:00 do 19:00 hod.
V tomto čase je možné doniesť, ale
rovnako aj odniesť si veci, ktoré sú určené pre potreby núdznych. Kto vie
o takejto potrebe svojich blízkych,
nech ich upozorní na túto možnosť.
Ďalej prosíme darcov, aby darovali
veci ktoré sú vhodné pre ďalšie nosenie, pretože ak sa chce niekto len zbaviť nenositeľných vecí, tak táto služba
sa minie svojmu účinku.
Ďakujeme za pochopenie

Foto z vianočného stretnutia „Deti Rodičom, konaného na ZŠ 1-4 dňa 17.12.30
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História Oravs kej Polhory
Pokračovanie farskej kroniky z minulého čísla

Orava za Veľkomoravskej ríše.

Osídlenie Oravy Slovanmi sa usudzuje už za Veľkomoravskej ríše, ktorá mala styky s Povislím.
V živote Metoda sa spomína: „ ... pohanské knieža,
veľmi silné, ktoré sídlilo na Vislách, rúhalo sa kresťanom a znepokojovali ich.“ Metod teda pôsobil
v Povislí a Svätopluk tam víťazne bojoval. Ba Povislie
pripojil k svojej dŕžave.
Pevnosť Tvrdoš-Ostražica (Tvrdošín) bola východiskom zo Svätoplukovej ríše a z jeho sídla v Nitre do
Poveslia. Preto môžeme s veľkou pravdepodobnosťou
usudzovať, že to, čo sa píše v živote Metoda z roku
870, sa vzťahuje na pevnosť Tvrdošín na Orave: „Keď
ho prijal knieža Svätopluk so všetkými Moravanmi,
odovzdal mu všetky chrámy a ľudí na týchto hradoch“.
V blízkosti Tvrdošína na Orave sú zaujímavé zemepisné názvy, ktoré poukazujú na tú dobu. Niekoľko
kilometrov na severozápad od Nového Targu je obec
Moravezina akoby na prahu Veľkej Moravy. V údolí
Čierneho Dunajca neďaleko Oravíc je Tridňovianský
(Trzydniowianski) vrch (1 758 m). Tento názov môhli
dať cyrilometodejskí učeníci. Blízko vrchu je dolina
hoscelánska, čo označuje nejaký sakrálny objekt
v blízkosti. Nad Bielym Potokom je tiež typický názov Mních (1 107 m).
Z týchto stručných historických údajov sa dá usúdiť
o osídlení Oravy od začiatku nášho letopočtu, ba celé
Slovensko dosť jasne vstupuje do histórie hneď
v prvom storočí nášho letopočtu. Roku 20 Slovensko
ovládli Kvádi a utvorili kráľovstvo Rimanov. Zmluvu
s nimi uzavrel Tiberiov syn Druzus. Hranice tohto
kráľovstva boli: Na prahu Dunaj (Danubius Ister)
a rovina medzi Dunajom a Tisou (Campi et rlana). Na
východe Tisa (Pathissus, Cusus), poťažne Torysa
(Dursis), na severe karpatský oblúk (contiguum mentium ingum), a na západe Morava (Morus).
Kvadi mali svojich kráľov z rodu Tudra, ktorý ich
priviedol na Slovensko z polabského Nemecka. Prvý
kráľ Kvádov sa volal Vannius (20-50). O ňom píše Tacitus: „Kolovali chýry o pokladoch krajiny, ktoré Vannius ešte rozmnožil lúpežami a mýtami. Išlo
o priesmyky, ktorými viedli cesty cez Karpaty
z Povislia do Rímskej ríše. Oravský priesmyk hral aj tu
svoju úlohu a miesto odkiaľ bola Orava splavná iste
neušlo pozornosti prechádzajúcich kupcov, lebo plavba
po riekach bola najlacnejšou dopravou. Z týchto stručných historických údajov prof. Šmalika o Slovensku
na konci staroveku a o začiatku nášho letopočtu vidieť,
že sa dotýkajú aj nášho kraja – Oravy. Ďalej tieto historické údaje nás presvedčujú, že naši slovanskí predkovia poznali už Oravu v strednej dobe hradištnej (850
– 950).

Dobová mapa Uhorska

Osídlenie Oravy.
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Osídlenie Oravy sa sprvu obmedzovalo prevažne na jej dolnú časť,
napriek tomu, že pozdĺž toku rieky Orava, prechádzala stará trhová cesta
z Ponitria do Poľska.
Výsadnou listinou Belu IV. z roku 1265 pre ľud Liptova upravili sa
podmienky obchodovania na Orave s colnou stanicou v Tvrdošíne tzv.
trieczimou a postupne sa vytvárali podmienky rozvoja obchodu
a remesiel. Tým vznikali predpoklady pre rast mestečiek vzmáhajúcich
sa zo starších osád. Ale excentrická poloha Oravy voči ostatnému územiu bývalého Uhorska stavala ju na hospodársky menej významné
miesto, pre čo kolonizačný proces i rast hospodársky silnejších centier
zaostával.
Medzi prvé písomne doložené obce na Orave patrí Veličná (Veľká
Ves). Spomína sa ako Magna Villa, teda okresné mesto a to r. 1272.
V Tvrdošíne sa zas spomína colnica v roku 1265.Ale jej otvorenie treba
datovať do rokov Štefana kráľa (1000-1038), ktorý podľa listiny kráľa
Imricha z roku 1198 upravoval hospodárske pomery na Spiši. Územie
Spiša nemohlo byť izolované v rámci uhorského kráľovstva, takže aj jeho susedia, Šariš, Liptov a Orava boli tiež až za Štefana kráľa začlenené
do Uhorska.
Najkratšia cesta z hlavného mesta Ostrihomu do Poľska viedla cez Oravu, ktorá bola veľmi frekventovaná. Podľa všetkého vtedy sa vyvinula
colná stanica v Tvrdošíne . Tam bolo treba nielen oclievať tovar, ale aj
prepriahať kone, obsluhovať a hostiť kráľovský sprievod, čo vyžadovalo aj reprezentačnú budovu, istý počet obyvateľstva na stráženie ciest
a obsluhu colnej stanice. V tom čase chotár mesta Tvrdošín bol veľký.
Siahal až k Babej hore, zaberal povodie Oravice, Čiernej Oravy a časť
povodia Bielej Oravy. Kráľ Ľudovít I. (1362-1382) v roku 1369 udelil
Tvrdošínu práva slobodného kráľovského mesta, ale Tvrdošín si nevedel
uhájiť svoje výsady slobodného kráľovského mesta a dostal sa do poddanského stavu hradu. Tak sa veľký chotár Tvrdošína pri kolonizácii Oravy od juhu na sever rozčleňoval na zakladanie nových osád. Najhlavnejšie členenie nastalo v 14. storočí. V roku 1355 vzniká 5 osád založených na zemanskom práve. A to: Zemanská Dedina, Medvedzie, Dolný
Kubín, Horný Štefanov a Ľavkov. Neskoršie vznikla osada: Nižná
a Krásna Hôrka. V roku 1371 vznikla Trstená.
Koncom 14. storočia už mala Orava 30 poddanských osád patriacich
väčšinou Oravskému hradu, ktorý sa takto stal hospodársky silnejší
a jeho správcovia sa snažili dostať ho do svojich rúk, lebo kolonizáciu
oravskej doliny regulovali vlastne páni hradu. Táto kolonizácia mala ú čel hospodársky aj obranný.
Pri kolonizácii novousadení obyvatelia osád boli oslobodení na niekoľko rokov od povinnosti a poplatkov. Neskôr odovzdávali panstvu
peniaze (dane), prírodniny, živý dobytok a hydinu. Robotné dni odrábali
na poli alebo v lese “na panskom“. Podobne museli zaopatriť aj faru,
postaviť kostol, takže často máločo ostávalo na výživu. Poddaní boli
čisto pracovnou silou, ktorá ako živý inventár bola súčasťou kráľovského, alebo šľachtického majetku. Z toho dôvodu hradní páni sa snažili čo
najviac kolonizovať Oravu, aby získali tieto pracovné sily a s nimi aj
väčšiu možnosť získania príjmu pre hrad. Preto kolonizáciu tla čili
z južnej časti Oravy na sever, kde boli ešte neobývané pralesy. Tak
v 16.storočí od r. 1558 vznikali posledné osady v spomínaných pralesoch. Bolo ich založených 24 a to: Jablonka, Rabča, Suchá Hora, Bukovina, Podskalie, Sarná, Podvlk, Oravka, Pekelník, Hladovka, Harkabuz,
Vyšná Zubrica, Nižná Zubrica, Polhora, Nižná Lipnica, Vyšná Lipnica,
Zakamenné, Rabčice, Chyžné, Sihelné, Veselé, Mutné, Novoť, Erdutka
(Oravská Lesná). Zakladanie týchto najsevernejších pohraničných osád
sa dialo výlučne na valaskom práve a tieto osady sa osadzovali Gorábmi. Naša Polhora bola založená r.1588.
Úradník zámockého panstva, ktorý riadil a dohliadal na kolonizáciu
mal služobné postavenie „provízor“. Právo založi ť novú osadu sa nadobudlo kúpou od hradného panstva. Z toho vznikol názov „právo zákupné“ a „zákupní richtári vidieku oravského“. Richtári boli dediční
šoltýsi, ktorí organizovali prílev kolonistov, rozdeľovali im pôdu , inkasovali dane. Mohli vlastniť mlyn o jednom kameni a pílu na jednu dosku. Šoltýsi boli do roku 1763. Od tej doby boli volení richtári.
Pokračovanie v budúcom čísle
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- Oci, kto vymyslel komunizVianočné radosti a nový rok 2004
mus? Vedci alebo filozofi?
Pokračovanie z 1. strany
- Zrejme filozofi... Vedci by ho .Potom prišiel Mikuláš, ktorého nám pripravil
najskôr vyskúšali na zvieratách. OcÚ. Deti sa tešili, neboli smutné ani z toho,
Ñ Ð
že vonku chýba sneh. Mikuláš si pomohol,
- Ocko, prečo sa musím učiť
prišiel na voze, ktorý ťahali dva krásne kone.
angličtinu?
A
to sme sa už chystali na Vianočný koncert.
- Vieš, synček, po anglicky hoTento
sa konal u nás už piaty rok a má čoraz
vorí pol sveta.
väčší
ohlas.
Na vystúpenie pred rodičmi, ale
A to už nestačí?
aj ostatnými ľuďmi z Oravskej Polhory sa
Ñ Ð
- Čo robíš chlapče na tom stro- deti veľmi tešili a starostlivo pripravovali.
Program sa niesol v znamení narodenia Ježišme?
ka. Deti k jasličkám prinášali dary v podobe
- Jem čerešňe.
- A nevrav, na borovici čerešne, piesní, básní, tančekov a divadelných hier.
V balíčkoch sa skrývala láska, úcta, Božie
nebuď sprostučký.
požehnanie, nádej, šťastie, štedrosť a ďalšie
- Doniesol som si.
Ñ Ð
vzácne dary také blízke ľudskému srdcu. ZaPríde Peter ku zverolekárovi
pojili sa tu aj deti zo špeciálnej triedy pre tea spytuje sa ho.
lesne postihnutých. Za čas, ktorý chodia do
- Pán doktor, môžete mi pove- školy, sa naučili pekne čítať, počítať, ba aj pídať, prečo mi zdochla koza?
sať. Ich sebarealizácia je kvalitná a len málo
- Asi musela niečo zožrať.
zaostávajú za svojimi zdravými spolužiakmi.
- To nie.
Krásny pocit z koncertu bude v mnohých ešte
- A prečo nie?
dlho doznievať. Veď čo je krajšie, ako rozžia- Lebo som jej už mesiac vôbec rené očká detí a ich nevýslovná radosť
nič nedal žrať.
z dávania? Aj keď aj táto škola, ako každá,
Ñ Ð
zápasí s nedostatkom financií, nedá sa poveNa hodine slovenčiny:
dať, žeby nemohla realizovať finančne nená- Janko, povedz dve zámena.
ročné programy. Zameriava sa predovšetkým
- Kto, ja?
na vnútroškolský život, aby sa mohli realizo- Výborne, máš jednotku.
vať všetky deti. Odmenou je radosť a úsmev
Ñ Ð
Janko príde domov a mama sa detí, šťastím a láskou naplnené srdcia. A to je
ten najkrajší darček pod vianočný stromček.
ho pýta:
Gajdy
(dudy) s ktorými je zviazaný kultúrny
"Ako bolo prvý deň v škole?"
život
našich
predkov, zneli na polnočnej om"Je to podvod. Na dverách je
ši
po
obnovení
tradície, tóny gájd a spev vítal
napísané 1.trieda a vnútri samé
veriacich
pred
svätou omšou v kostole. Obdrevené lavice."
novu zvyku si pripravila folklórna skupina
Ñ Ð
Príde malý Ferko zo školy do- Polhoranka pod vedením Ing. Moniky Kapičákovej. Polnočnú aj nasledujúce omše počas
mov a hovorí:
vianočných a novoročných sviatkov spevom
- Dostal som tri päťky.
dotváral a spestril spevácky zbor pod vede- A z čoho?
ním Ing. Štefana Tyrola a taktiež aj mládež- Z ničoho nič!
nícky spevácky zbor.
Ñ Ð
- Čo by som dal za to, keby bol Vo sviatok svätého Štefana sa klub eRKO po
Paríž hlavným mestom Talian- požehnaní pánom farárom rozbehol po doska... - hundre si celé poobedie mácnostiach s dobrou novinou. Po vinšoch
Jožko.
v domácnostiach boli aj odmenení a na účet
- A prečo, Jožko? - nedá to jeho dobročinnosti pribudlo 49 530 slovenských
matke.
- Lebo tak som to dnes napísal
v písomke.
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korún. V nedeľu na sviatok Svätej rodiny sa
uskutočnil 6 ročník stolnotenisového turnaja
O pohár starostu obce, na ktorý sa prihlásilo 20
občanov. Súťaživosť a radosť z pohybu po
vianočných útokoch na chuťové bunky sálala
zo všetkých súťažiacich. Po skončení súťaže
a odovzdaní cien sa diváci a súťažiaci ako aj
ostatní obyvatelia obce mohli zúčastniť na
svätej omši, ktorú svojím spevom dotváral
zmiešaný spevácky zbor zo Sihelného. Dokázal, že ich výber do zboru, ktorý sprevádzal
omšu pápeža Jana Pavla II v Banskej Bystrici
počas jeho návštevy na Slovensku, nebol náhodný, začo im patrí veľká vďaka. Po skončení omše veľa veriacich s pánom farárom a
kaplánom pobralo sa do sály kultúrneho domu.
Mladí z hudobnej skupiny Neopolis a mládežníckeho speváckeho zboru
v spolupráci
s folklórnou skupinou pripravili program Od
tradícií po súčasnosť. Časť tradícií si pripravila
folklórna skupina Polhoranka
s koledami
s hviezdou, ktoré sú jedinečné v rámci Slovenska a nevyskytujú sa ani v susedných dedinách. Zmenou spôsobu života v dedine aj tento
jedinečný zvyk upadol, preto musíme hľadať
nové formy jeho zachovania. Tento program
bol predstavený aj v Námestove ako súčasť
programu Oravské Vianoce. Druhú časť programu vyplnili mládežníci.
Nemôžem nespomenúť vystúpenie žiakov špeciálnej triedy Janka Vorčáka a Dominiky Kozákovej. Nejedna slza zasvietila v oku pri ich
vystúpení. Diváci ich odmenili búrlivým potleskom. Ten potlesk patril
aj rodičom
a učiteľom, ktorí sa v prvom rade pričiňujú
o ich rozvoj. Počas programu nás sprevádzala
Zuzka Hrubjaková, ktorá svojím prirodzeným
talentom obohatila výsledok programu.
Po vianočných sviatkoch prišiel Silvester
s Novým rokom. Stáva sa tradíciou privítať
Nový rok lyžovačkou na vleku v obci. Ostatní,
mohli
poďakovať za starý rok v kostole
a Nový rok privítať pri stromčeku s ohňostrojom a prípitkom, ktorý pripravil Obecný úrad v spolupráci s veľkoobchodom Vitamín.
Na všetkých omšiach slávených na Nový rok,
si novoročný vinš pripravila detská ľudová
hudba Goluska.
Mgr. Marta Jurašková. Ivan Matis

Ñ Ð

Móricko pribehne na čerpaciu
stanicu a hovorí:
- "Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov benzínu!"
- "A načo vám bude?"
- "Horí nám škola."
Ñ Ð

Učiteľ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov
a ja by som ťa o dva poprosil,
koľko by ti ich ostalo?
- Sedem!
skupina Polhoranka, (foto z podujatia Oravské vianoce)

Strana 7

Polhorské noviny

1/2004

Je snáď niečo horšie, ako nájsť
v jablku červa?
Áno, nájsť tam iba polovičku
z neho!
{xtuyz

Viete, kedy je Slovákovi dobre?
Keď sa opije a je mu zle.
{xtuyz

Viete, ako sa hovorí cyklistom
na slovenských cestách?
Dobrovoľní darcovia orgánov.
{xtuyz

Viete, aký je najlepší prostriedok na farbenie nechtov?
No predsa kladivo!
{xtuyz

Foto: Vorčák František

Kam kráčať ďalej!
Pokračovanie z 1. strany
priestor, kde sa môžeme zjednotiť a každý môže svojím pôsobením vo svojom okolí ovplyvniť
každého spoluobčana v čo najväčšej účasti na
podujatiach! Tento problém môže byť zásadným pre ďalšiu existenciu podujatia u nás.
Český rozhlas býval mediálnym partnerom
nášho podujatia, tento rok tomu tak už nebolo.
Na Morave, v dedine Horní Lomná (oblasť
Beskýd), sa uskutočnil festival s podobným
zameraním. Môže sa ľahko stať, že zahraniční
účastníci dajú radšej prednosť im, a tým utrpí
naša prestíž, ktorú sme získali na poli kultúrnom a mediálnom. V budúcnosti máme predpoklady na rozvoj cestovného ruchu vďaka výhodnému geografickému umiestneniu, preto je
organizácia takéhoto podujatia významnou
možnosťou prezentácie a reklamy našej dediny
a našej kultúry. Počas podujatia k nám zavítajú
návštevníci aj účastníci z rôznych štátov Európy. Zanedbateľný nie je ani záujem médií
o „našu Gajdovačku“, naposledy STV, JOJ,
Slovenský rozhlás, MARKÍZA – teletext, Naša
Orava. Podľa slovenského príslovia: “Lepšie
raz vidieť, ako sto-krát počuť“
Ďalšou otázkou, na ktorú chcem odpovedať,
je otázka podbabiohorských slávností. Tie mali
byť organizované tam, kde patria, veď aj názov je odvodený od myšlienky ich umiestnenia
- pod Babou horou. Na tejto zásade sa aj začal
budovať pod chatou Slaná Voda amfiteáter, na
ktorom sa mali uskutočňovať podujatia takéhoto charakteru. Vplyvom nevyjasnených
vlastníckych vzťahov dostavba alebo rekonštrukcia amfiteátra sa nedokončila. Z dôvodu
neprípravenosti sa prvý ročník uskutočnil
v náhradných priestoroch, v kultúrnom dome
v Rabči. V tej dobe finišovala dostavba hotela
Biela Farma. Aby bola zabezpečená infraštruktúra obslužnosti návštevníkov festivalu,
miesto konania sa presunulo na Sihelskú hoľu
s tým, že názov ostal v pôvodnej podobe. Ja
ako referent kultúry v tejto otázke sa nevyhýbam zodpovednosti za udržiavanie našich tra-

dícií a kultúrneho dedičstva, sprítomnené do
dnešných programov festivalu. V tejto dobe je
ťažké vstupovať do organizácie tohto podujatia, pretože všetky akcie sú naviazané na toky
peňazí z fondu PRO Slovakia. Z morálneho
hľadiska neviem, či by bolo dobre bojovať o
prebratie akcie Sihelnému po 11 ročníkoch organizácie. Skôr by som sa snažil zamyslieť sa
nad zmenou organizácie programov aby sa
v každej dedine uskutočnila časť programov,
tým zabezpečiť pôvodnú ideu sviatku Goralov
s pod Babej hory. K tejto otázke by bolo potrebné vyvolať diskusiu v združení Babia hora,
ktorá zastrešuje tieto obce, rozširovanie programového rozsahu si vyžaduje finančné prostriedky, nemôže to ostať len na obci Sihelné.
Samospráva sa podieľa na spoluorganizácii
kultúrneho podujatia: Stretnutie matičnej, žiackej a študentskej mládeže v areáli Expozície
Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy na Slanej
Vode. Podujatie je zamerané na spisovateľov
a ich diela so sprievodným kultúrnym programom, 6 ročník sa uskutočnil 19.júna 2002 celý
program uskutočnili školy našej obce.
Tento rok sa uskutočnil 7. ročník výstupu
k pamätníku výstupov pápeža Jana Pavla II
na Babiu horu spojený s sv. omšou. Na základe podnetu Ing. Vincenta Horvátha dala sa vyrobiť na budove Obecného úradu nainštalovaná pamätná tabuľa Mila Urbana. Na poli
športovom sa ujíma športové podujatie
v basketbale memoriál Valérie Tyrolovej. Podujatia sú zastrešené osobnosťami, ktoré pochádzajú alebo pôsobili v obci alebo jej okolí.
Tieto podujatia vznikli na základe myšlienok
občanov našej obce, za čo im treba byť povďačný, svojou účasťou na podujatiach.
Snahou každého človeka, ktorému nie je
kultúra našej obce ľahostajná, mal by byť nápomocný tým, že sa bude zúčastňovať na podujatiach, dobré veci všade chváliť, nedobré
kritizovať a nové nápady presadzovať a tak
prispievať
k zlepšovaniu
spoločenského
a kultúrneho života v našej obci.
Matis Ivan

Ako pochrómujete vidly?
Pichnete ich chromému do
chrbta.
{xtuyz

Kto je maximálny flegmatik?
Ten, koho nerozhádže ani ručný
granát.
{xtuyz

Viete, aké má ryba očí?
No predsa vodotesné.
{xtuyz

Viete, aká je maximálna tma?
Ak musíte zapáliť druhú zápalku, aby ste videli, či tá prvá horí.
{xtuyz

Kto neskoro chodí
- ďaleko býva!
{xtuyz

Kto druhému jamu kope
- tomu sa zelení!
{xtuyz

V rodine dážďoviek:
- Mami, mami, kde je ocko?
- To vieš, chlapi ho zobrali na
ryby.
{xtuyz

Otázka na rádio Jerevan: Je to
pravda, že v ZSSR rástlo obilie
ako telegrafné stĺpy?
Odpoveď: Áno
Otázka: Obilie bolo také vysoké, alebo také hrubé?
Odpoveď: Rástlo v takých rozstupoch ako telegrafné stĺpy!
{xtuyz

Hádanka:
Na ceste leží rovná rúra. Jedna
mačka sa pozerá z jednej strany
a druhá mačka z druhej strany.
Prečo sa tieto dve mačky nevidia?
Pretože jedna mačka sa pozerá
v pondelok a druhá v utorok!
{xtuyz

Ako sa stať milionárom?
Byť miliardárom a utrácať
a utrácať a utrácať a utrácať...
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Futbal – zhodnotenie jesennej časti súťaže

Peter Zoššák

O pohár primátora Námestova
v tlaku na lavičke.
V piatok 12.12.2003 v kultúrnom dome
v Námestove sa uskutočnilo stretnutie
silných mužov a žien v tlaku na lavičke.
Súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich
z troch krajín. Prekonávanie rekordov
bolo ako na bežiacom páse nielen slovenských ale aj európskych a svetových.
Prijemným prekvapením bola účasť nášho rodáka Štefana Hrubjaka ml. štartujúceho za klub WPC Trnava. Obsadením druhého miesta v kategórii juniorov
urobil radosť nielen nám ale aj celej
svojej rodine, ktorá ho bola podporiť.
Otváraciu znelku na žiadosť organizátorov zahral Peter Matis na gajdach,
v prestávkach medzi jednotlivými kategoriami vyplňovali folklórne a folkové
zoskupenia Kamienok z Vitanovej, Goluska z Oravskej Polhory, Pilsko a Serafin Ganobčík z Oravského Veselého.

Pred začiatkom futbalového ročníka nás zaujalo zloženie jednotlivých skupín, a to
v ktorej sa ocitneme my . Zaradili nás do II triedy skupiny A . Umiestnenie v tabuľke
vyznieva pre nás veľmi lichotivo, berúc do ohľadu aj výsledky zápasov, ktoré boli
kontumované (nedocestovanie na zápas s Vitanovou ), prehra v Kline 5:0. Na zápas sme nastúpili s ôsmimi hráčmi, na druhý polčas sme nenastúpili pre zranenie
dvoch hráčov, dohrať zápas so šiestimi hráčmi pravidlá nedovoľujú. Medzi najväčšie
slabiny nášho mužstva je nestabilita hrajúcej zostavy. Tá je ovplyvnená zamestnaním hráčov mimo regiónu ako aj zbytočné vylúčenia, ktoré diskvalifikujú snahu
ostatných v zápase, rozbíjajú kolektív a vytvárajú nedobrý poh ľad na Oravskú Polhoru ako celok. Potom aj dobrý výkon je zatienený zlým výsledkom a ten je zásadný
pre postavenie v tabuľke. To, že v Oravskej Polhore sa hrá dobrý futbal, ma presvedčil výkon v Liesku, kde sme nastúpili tiež nie v plnom počte, napriek tomu zápas sme
dotiahli do víťazného konca. Hráči ukázali, že pevná vôľa po víťazstve s vynikajúcou
hrou v obrane dirigovanou s najlepším hráčom Petrom Zoššákom. Podľa môjho názoru on má najväčšiu zásluhu na lichotivom postavení mužstva v tabu ľke. Absolutórium morálnych hráčskych schopností si zaslúži Peter Grobarčík, ktorý ochotne nastupuje, keď je nedostatok hráčov. Je malo ľudí ako on, ktorí sa dokážu ohodnotiť
a nerobiť prekážky trénerovi pri zostave mužstva, za čo si ho treba vážiť. Podľa môjho názoru disciplinovanosť a pravidelnosť nástupov na zápasy a tréningy by mala
byť uprednostnená pred hráčskymi schopnosťami, vzorom pre všetkých hráčov
v discipline je Pavol Juritka. Podľa okresnej štatistiky máme veľký primát
v návštevnosti divákov. Na zápase s Habovkou ich bolo 300, čo patrí medzi dve najväčšie návštevy divákov v súťaži. Celému kolektívu mužstva dospelých prajeme veľa úspechov v letnej časti súťaže, ďakujeme im za reprezentáciu našej obce na športovom poli. Nemožno zabudnúť na sponzorov mužstva Cvoligovcov Františka
a Antona, ktorí prispeli na chod futbalového družstva mužov.
Zostava mužstva:
Brankári: Miroslav Balek st., Miro Balek, Peter Barutík, Jurítka Michal
Hráči: Peter Zoššák, Katrák Jozef, Juritkovci Ján a Pavol, František Chromčák , Jozef Zboroň, Jaššákovci Štefan a Michal, Murín Benedikt, Zoššák Ján, Marlenga Ján,
Grobarčík Peter, Vargončíkovci Peter a Jozef, Košút Jozef, Hrubjak Dušan, Rusnák
Jozef, Hrubjak Ján, Tarčák Anton, Pečarka Lukaš, Borovka Juraj

TABUĽKA JESENNEJ ČASTI:
1. Trstená
2. Zubrohlava
3. Klin
4. Or. Polhora
5. Habovka

10
10
10
10
10

9
8
6
5
4

0
1
3
0
2

1
1
1
5
4

34:6
31:9
20:8
15:16
17:22

27
25
21
15
14

6. Ťapešovo
7. Vitanová
8. Or. B. Potok
9. Rabčice
10. Liesek
11. Brezovica

10
10
10
10
10
10

4
4
4
3
2
1

1
0
0
1
2
0

5 14:17
6 19:18
6 19:21
6 22:26
6 10:30
9 10:38

13
12
12
10
8
3
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