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Noviny občanov a priateľov Oravskej Polhory

Rok 2008, ktorý sme prežili v každodenných
radostiach i starostiach zostane už len v našich
spomienkach. Spomínať treba hlavne na dni
dobré a radostné, na dosiahnuté úspechy. Tie
nech nás motivujú ďalej stavať, rozvíjať veci
začaté a nebáť sa prekážok, ktoré na nás
v nadchádzajúcom období čakajú.

Pozornosť si zasluhuje obnovenie trávnatej
plochy na futbalovom ihrisku a dokončenie
športového areálu do júla 2009, kedy si pripomenieme 50. výročie založenia futbalového
oddielu obce. Ďalšou investíciou, ktorú obec
v tomto roku zahájila, je výstavba prístupových
komunikácií k novým stavebným parcelám a
už aj vybudovaným rodinným domom. Obec
sa rovnako snaží o zásobovanie pitnou
vodou. V mesiaci november sme zahájili
výkopové práce na položenie nového optického kábla, ktorý skvalitní telekomunikačné
práce. Po niekoľkoročných sľuboch bol
vypracovaný a úspešne spustený projekt
ROJEP. Teší nás aktívna spolupráca občanov
pri revízii pozemkov, ktorá si vyžaduje veľa
trpezlivosti.

Naša obec sa tešila z mnohých, úspešne
dokončených diel a schválených projektov.
Dúfame, že vy, občania Oravskej Polhory,
ste tieto úspechy prežívali spoločne s našou
obcou a tešili sa zo všetkých vykonaných
prác na zveľaďovaní obce. Pretože všetko
sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života
občanov. V roku 2008 boli začaté, ale aj
ukončené viaceré investičné akcie. Dominovala rekonštrukcia a rozšírenie nového
kultúrneho domu spolu s obecným úradom.
Stavebné práce pokračujú podľa stavebného
plánu. Veríme, že termín odovzdania novej
budovy do užívania aj reálne dodržíme a
v apríli sa budeme spoločne tešiť z nových
reprezentačných priestorov našej obce.
Veľkú radosť máme z ukončenej výstavby
prístupovej cesty k cintorínu a domu smútku
a vytvorených nových parkovacích plôch
okolo miestneho rímskokatolíckeho kostola.

No nielen stavebným ruchom žije obec.
V sociálnej oblasti sa obec zamerala na
pomoc dlhodobo nezamestnaným ženám a
matkám na materských dovolenkách. Projekt „SLNEČNICA“ im poskytol možnosť
zdokonaliť si vedomosti v oblasti výpočtovej
techniky, jazykovej i manuálnych zručností
ako napríklad krajčírstvo a aranžovanie
kvetín. Kultúra, šport a duchovný život sú tiež
súčasťou jej života. Môžeme sa pochváliť
mnohými kultúrnymi podujatiami. Spomenieme aspoň našu Gajdovačku, na ktorej
sme aj tento rok privítali zástupcov nielen
z rôznych častí Slovenska, ale aj Európy a
dokonca aj Japonska. Úspešne našu obec
reprezentovali futbalisti, ktorí tento rok opäť
hájili naše oravské farby na stretnutí 3 slovenských Polhôr v Pohronskej Polhore.
Na vymenovanie všetkého, čo sa urobilo, by
bolo potrebné viac času. V tento slávnostný

Nové uvítacie tabule

Pozvánka na obecné
zastupiteľstvo

Vážení a milí spoluobčania,
opäť prežívame prvé hodiny nového roka,
podávame si ruky s priateľmi a známymi,
vyslovujeme svoje želania a plány pre rok,
do ktorého sme práve vstúpili. Sú to želania
v súkromnom i pracovnom živote. Je to však
aj čas obzrieť sa späť a zhodnotiť to, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť.

Po niekoľkých rokoch sa naša obec
opäť môže popýšiť
originálnymi
uvítacími tabuľami
pri oboch svojich
vstupoch – teda pri
vstupe do obce z Rabče ako aj pri vstupe
z Poľskej strany. Obecný úrad v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva
tak reagovali na viaceré požiadavky
obyvateľov obce ak aj jej návštevníkov,
ktorí častokrát vstup do Oravskej Polhory
jednoducho prehliadli.
pokračovanie str. 5

V súlade so zákonom má každý občan
právo zúčastniť sa zasadania obecného
zastupiteľstva, kde môže vyjadriť svoj
názor. Nakoľko, mnoho občanov by sa
týchto zastupiteľstiev chcelo zúčastniť
prinášame
Vám
prehľad
termínov
obecných zastupiteľstiev na najbližší
polrok 2009:

30.01.2009
27.03.2009
15.05.2009
03.07.2009
Začíname vždy o 14:00 hod
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Ing. Peter Horváth
starosta obce

deň Nového roka treba hľadieť dopredu.
V roku 2009 stoja pred našou obcou aj nové
plány a výzvy. Je to už spomínané odovzdanie do užívania novej budovy obecného
úradu, domu kultúry a športového areálu,
dobudovanie vodovodu a chodníkov okolo
hlavnej komunikácie, 10. výročie Gajdovačky
na Orave a 50. výročie založenia futbalového
oddielu.
Nezabúdame ani na naše deti. Obec vypracovala projekt rekonštrukcie základnej školy
1-9, materskej školy, telocvične v hodnote 32
mil. korún, ktorý po posúdení získal finančný
príspevok od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Veľkou prioritou nás všetkých
je zachovanie krásy našej oravskej prírody.
Obec sa uberá správnym smerom vďaka
separovanému zberu odpadu. Pripravujeme aj
projekt výstavby zberného dvora na likvidáciu
komunálneho odpadu, ktorý zvýši čistotu
našej obce a jej okolia. Milí spoluobčania,
ako sami vidíte, máme s rozvojom obce veľké
plány. Tieto plány sú náročné tak z časového
ako aj finančného hľadiska. Vyžadujú veľa
úsilia, jednaní, projektov ale i dobrej vôle,
spolupráce a tolerancie. Využívam túto
príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí
akoukoľvek formou a mierou prispeli
k zveľadeniu našej obce.
Milí spoluobčania, v nastávajúcom novom
roku Vám želám čo najviac síl a šťastia
v každodennom živote. Prijmite aj želanie
pevného zdravia a pohody, nech nás neťaží
núdza, nech Vám robia vaši potomkovia
radosť a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších.
S pozdravom, Peter Horváth
       

www.oravskapolhora.sk | e-mail: kultura@oravskapolhora.sk

1 / 2009

Polhorské noviny

Októbe 2008 - Január 2009

Zo života obce
Sobota
13.12.2008
bola
slávnostným dňom pre 65
členov Združenia zdravotne
postihnutých našich dospelých spoluobčanov ako aj 15
postihnutých detí. Stretnutie,
ktoré krátkym príhovorom
otvoril predseda MO – ZZPO
Milan Štraus sa nieslo
v pokojnej predvianočnej
atmosfére.
Po
privítaní
všetkých zúčastnených, predseda združenia oboznámil svojich
členov s novinkami v legislatíve
týkajúcej sa najdôležitejších
otázok života zdravotne postihnutých občanov. Zároveň
zhrnul
uplynulý
rok
a
spomenul všetky aktivity a
podujatia na ktorých sa členovia združenia zúčastnili.
Po ukončení otváracieho príhovoru všetkých zúčastnených
pozdravil aj starosta obce Ing.
Peter Horváth, ktorý vyzdvihol prácu jednotlivých členov
združenia ako aj veľmi dobrú spoluprácu s obecným
úradom. So želaním pokojného
prežitia vianočných sviatkov

a priania všetkého dobrého do
nového roka bola oficiálna časť
stretnutia ukončená. Nasledoval slávnostný obed, ktorý
spríjemňovala ľudová muzika
Goluska. Sobotňajšie stretnutie sa uskutočnilo aj vďaka
Antonovi Hrubjakovi, ktorý
celé stretnutie sponzoroval,
za čo mu patrí veľká vďaka.
Aj vďaka nemu sa mohli naši
zdravotne postihnutí občania
aspoň na chvíľu odpútať od
svojich každodenných problémov a starostí.
Je veľmi dôležité, že takto
postihnutí občania sú aktívni,
združujú sa, diskutujú o svojich problémoch a navzájom si
pomáhajú prekonávať nástrahy
každodenného života. Je priam
úžasné sledovať s akou láskou
dokážu prenášať svoju životnú
energiu aj na ostatných členov
svojich rodín, či na svojich
susedov a priateľov. Za to
všetko im patrí veľká vďaka a
obdiv.
(MS)

Motokros verzus občania
V poslednom období sa aj na
našom obecnom úrade začali
množiť sťažnosti občanov, ktorým
prekáža v súčasnosti veľmi populárny a stále sa rozmáhajúci šport
– motokros.
Problém ktorému čelíme však nie je
možné riešiť len zo strany obce, ale
aj zo strany samotných aktívnych
jazdcov na motorkách a motorových štvorkolkách. Nejde tu pritom
len o ochranu životného prostredia
a okolitej krajiny ale predovšetkým
o ochranu zdravia obyvateľov
obce, nakoľko v dnešnej dobe už
nie je problém stretnúť pomerne
mladých a neskúsených jazdcov
priamo na ceste I. triedy na silných
a nebezpečných motorkách bez
potrebného povolenia.
Preto sa niet čo čudovať že sa obyvatelia začínajú sťažovať na hluk a
rachot, ktorý okolo seba motorky
robia, nebezpečnú rýchlosť, akou
sa rútia hlavnou cestou aj napriek
tomu, že vo veľkej časti obce je
obmedzená rýchlosť na 40 km/h
a tieto motorky majú na cestných
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komunikáciách jednoznačný zákaz
jazdy. Okrem toho, motorkári často
„zablúdia“ aj na polia a lúky, čo sa

ľuďom tiež nepáči – ničia im polia
a pasienky a teda súkromný majetok.
Riešenie existuje
„Nie je naším cieľom niekoho
pokutovať, ani naháňať. Chceme

Snehová radosť...
Zabelie šťastím celý les
Zvieratka v lese majú ples
A vločky krásavice
ozdobia každé detské líce
Radosťou žiaria snežné gule,
sú ako rozprávkové úle.
Stvorili uja snehuliara,
vyzerá ako od maliara.

Stretnutie členov MO - ZZPO sa
uskutočnilo v priestoroch
ART
reštáurácie, Turistického informačného
cestra, pri hraničnom prechode
v Oravskej Polhore
sa rozumne dohodnúť. Vieme, o
ktorých občanov ide a preto chceme
docieliť, aby prišli na obecný úrad.
Chceme nájsť spoločné riešenie“
povedal starosta obce Peter

Horváth. Vedenie obce má totiž taký
názor, že ak majú milovníci terénnych motoriek a štvorkoliek záujem
jazdiť, povedzme, že športovo,
obec by im na to vytvorila podmienky. „Ak budú mať okolité obce
záujme, chceli by sme nadviazať

Všetci zo snehu majú radosť.
Nádhery zimy má každy
dosť...
Pokoj a láska, detský sen
a Vianoce sú každý deň
Zuzana Horvathová-Vorčáková

spoluprácu, vytvoriť napríklad klub
motorkárov a zabezpečiť im aj
priestor, kde by mohli trénovať“,
dodáva Ing. Peter Horváth
Záujem
zo
strany
obce
konštruktívne problém riešiť tu teda
je, uvidíme, či nájde odozvu aj zo
strany motorkárov. Nedá sa totiž
vylúčiť, že mnohí to robia práve pre
adrenalín zo zakázaného ovocia.
Preto v najbližšom období obecný
úrad iniciuje viaceré stretnutia
s motorkármi, ktorých výsledkom
by mala byť spoločná dohoda
rešpektujúca záujmy oboch strán.
Ak však k dohode nedôjde, bude
musieť obec hľadať iné možnosti
riešenia tohto problému, ktoré však
už budú spojené so zaangažovaním
zodpovedných orgánov polície,
ktorá to bude riešiť formou pokút a
odoberania vodičských oprávnení.
„Takto ďaleko však nechceme zájsť
a preto našou hlavnou prioritou je
dohoda“, dodal Ing. Peter Horváth.
(časť článku prevzatá z MY, Oravské
noviny, číslo 49, ročník 16, strana 3,
názov: S prilbou na hlave a po uši zablatení)
(MS)
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Vianočný koncert 2008
Po ročnej prestávke sa tohtoročné Vianoce opäť nezaobišli bez
Vianočného koncertu, ktorí pripravili naši mladí hudobníci a speváci.
Tento rok bol však trošku odlišný od tých predchádzajúcich nakoľko
miestom konania koncertu bol Kultúrny dom v Rabči. No napriek
netradičnému miestu konania, sa v nedeľu 28.12.2008 o 18:00
rozozvučali nástroje a hlasy pred viac ako 300 divákmi. Sviatočnú
atmosféru koncertu pod taktovkou kapely Neopolis osviežilo
sláčikové trio ľudovej muziky Goluska ako aj speváčky a speváci
z farského mládežníckeho zboru. Veľkou a veľmi príjemnou
zmenou oproti predchádzajúcim ročníkom boli aj divadelné scénky,
ktoré pripravili naši divadelníci pod taktovkou Antona Kutliaka.
V skvelej atmosfére si diváci vypočuli spolu 15 piesní. Všetkých
účinkujúcich odmenili búrlivým potleskom, a samozrejme nechýbal
ani prídavok v podobe známej piesne zloženej pri príležitosti
návštevy sv. otca Jána Pavla II., v rodnom Poľsku s originálnym
slovenským prekladom.
Význam vianočného koncertu, z ktorého sa za obdobie šiestich
rokov už pomaly stáva tradícia umocňuje fakt, že z roka na rok
sa do jeho prípravy a realizácie s ochotou zapája čoraz viac
talentovaných ľudí, ktorí sa aj napriek veľkej časovej náročnosti
každoročne dokážu zísť pre dobrú vec a urobiť niečo pre radosť
druhých. Tešíme sa na budúce ročníky!
(MS)

A máme tu Euro !
Vývoj počtu obyvateľov našej obce za posledných 10 rokov poukazuje
na skutočnosť, že nás neustále pribúda. Kým ešte v roku 2000 sme mali
3281 obyvateľov o deväť rokov neskôr, teda k 31.12.2008 mala Oravská
Polhora už 3717 obyvateľov, čo predstavuje 436 obyvateľov. Každoročne
stav vzrastie počet obyvateľov takmer o 50. Na základe tohto vývoja možno
predpokladať, že hranicu 4000 obyvateľov dosiahneme v rokoch 2016 –
2017. S rastúcim počtom obyvateľov, rastú aj ich požiadavky na dostatok
stavebných pozemkov, vybudovaných ciest, či kvalitných a dostupných
služieb občianskej vybavenosti. Je preto dôležité pozorne sledovať prácu
vedenia obce a byť nápomocný pri realizácii všetkých aktivít v prospech
našej obce.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3281

3349

3411

3476

3535

3598

3652

3650

3717

Narodení

69

66

63

64

59

65

55

50

63

Zomrelí

27

26

28

30

36

24

23

23

33

Prisťahovaní

67

43

41

19

45

23

17

20

39

Odsťahovaní

48

43

45

45

38

39

41

23

37

Počet
obyvateľov

A je to konečne tu! Od 1.1.2008 sa Slovensko pričlenilo ku kra-

jinám Európskej únie, ktoré používajú jednotnú spoločnú menu
EURO. V súčasnosti ešte stále môžeme pri platbách používať aj
našu slovenskú menu, vydávať mám budú však už iba eurá. Tento duálny systém potrvá ešte do 16.1.2008. Potom už budeme
môcť platiť len novou menou - Eurom

(MS)
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Polhorskí hasiči bilancovali
Na prahu nového roka 2009 nastáva čas, kedy začíname bilancovať
ten uplynulý. Rok 2008 bol rokom
plným viacerých aktivít, ktoré
organizoval alebo pomáhal s ich
organizáciou aj náš Dobrovoľný
hasičský zbor (DHZ) Oravská Polhora. Ako každý rok pomáhame
počas Veľkonočných sviatkov pri
strážení Božieho hrobu a následne
pri svätej omši na Bielu Sobotu
(zabezpečenie ohňa pred kostolom, regulácia dopravy a účasť na
svätej omši).

Následne sa uskutočnilo veliteľské
školenie, kde nechýbal ani zástupca
nášho DHZ. Nakoľko technický
stav nášho hasičského vozidla nie
je najlepší, počas mesiaca jún musela byť vykonaná generálna oprava na čerpadle. Novo opravené
čerpadlo sme mohli vyskúšať
pred kostolom, kde sme polievali
asfalt na novo vybudovanom
parkovisku. Na sviatok svätého
Floriána sme pripravili malé posedenie s členmi nášho DHZ, sprevádzané odovzdávaním ocenení a
ďakovných listov. Počas slávnosti
1. svätého prijímania sme riadili
dopravu pred kostolom. Následne
potom sme slávili odpust Božského
Srdca, kde sme sa zúčastnili na
svätej omši. Mesiac jún sa taktiež
niesol v znamení príprav na
hasičské súťaže. Dňa 15.6.2008

S prevenciou proti požiarom začal
DHZ už v marci a to obhliadkou
komínov od čísla domu 1 až 250.
Za tento rok sa organizovalo aj
niekoľko školení. V mesiaci apríl
sa uskutočnilo školenie výboru
DHZ ktoré sa konalo v Rabči.

Október 2008 - Január 2009

sme sa zúčastnili okresnej súťaže
DHZ v Oravskej Lesnej. Polrok
bol za nami a na polročnej schôdzi
sme zhodnotili uplynulý polrok
pod vedením nového výboru DHZ.
Následne sme pokračovali v preventívnej kontrole komínov a to
od čísla domu 250 po 550. Jednou z najväčších akcii bol výstup
na Babiu horu, kde každoročne
pomáhame s organizáciou. V
dňoch 24.8 a 7.9.2008 sa v Poľsku
konali hasičské súťaže na ktorých
sme reprezentovali našu obec. Dňa
16.11.2008 sa uskutočnilo ďalšie
školenie výboru DHZ.

To, že nešťastie chodí po ľuďoch
nám potvrdili aj 3 požiare, z toho
jeden na Vonzovci a dva požiare v
dedine.
Na povýšenie bolo nominovaných
34 požiarnikov. Na prvý pohľad
sa zdá toto číslo vysoké, ale
keďže niektorí požiarnici boli
naposledy povýšení v roku 1975
je takýto počet nevyhnutný pre
ocenenie ich dobrovoľnej práce
v DHZ. František Plevjak dostal
prepožičanú hodnosť staršieho
zbormajstra počas výkonu svojej
funkcie predsedu DHZ v Oravskej
Polhore.

Na začiatku nového roka je
taktiež potrebné spomenúť si
na požiarnikov s ktorými sme
sa rozlúčili v uplynulom roku:
v januári s Milanom Skurcoňákom
a v máji s Jánom Glovaťákom.
Nech odpočívajú v pokoji!

Každoročný výstup na Babiu horu

Výročná členská schôdza je naplánovaná 25.01.2009 uskutoční
sa v budove TJ pri ihrisku.
Potrebná je účasť všetkých členov
Dobrovoľného hasičského zboru v
Oravskej Polhore.
Ivan Matis

Pred sv. omšou na sviatok sv. Floriána

Prehľad povýšení
Rok
vstupu

Rok
povýšenia

Hodnosť

Návrh povýšenia

Meno a priezvisko

Rok
vstupu

Rok
povýšenia

Hodnosť

Zboroň Pavol

1971

1975

Bieľak Anton

1971

-

Vrchný Hasič

Rotník

Masničák Stanislav

2001

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

Metes Peter

2001

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

Bieľak Martin

1973

1975

Taľaga Jozef

1984

2001

Starší hasič

Vrchný Hasič

Skurčák Ján

2001

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Nadrotník

Mladší zbormajster

Kovalik František

2002

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

VorčákVl adimír

1984

2001

Nadrotník

Mladší zbormajster

Michalec Eduard

2002

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Kozák Anton
Kozák Marian

1984

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

Božeňák Bohuš

2006

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

1985

2001

Nadrotník

Mladší zbormajster

Masničák Ján

2006

-

Bez hodnosti

Rotník

Revajová Margita

1987

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Plevjak František

2006

-

Bez hodnosti

St. zbrojmajst.
(prep)

Vorčáková Anna

1987

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Kurák Jozef ml.

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Matis Ivan

1994

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Masničák Anton ml.

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Glovaťák Stanislav

1998

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

Metes Vladimír ml.

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Klenčák Vladimír

1998

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

Rešutík Ľubomír

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Murín Milan

1998

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

Sučák Pavol

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Revaj Anton

1998

-

Bez hodnosti

Rotník

Šurinčík Ján ml.

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Šurinčík Ján

1998

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

Taľaga Jozef ml.

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Pečarka Jozef

1999

-

Bez hodnosti

Vrchný Hasič

Taľaga Lukaš

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Kocúr Ľubomír

2001

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Vorčák Michal

2007

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Masničák Ľuboš

2001

-

Bez hodnosti

Starší Hasič

Meno a priezvisko
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U z n e s e n i e č. 7/2008
z riadneho zasadania OZ,
konaného dňa 24. 10 2008
A) BERIE NA VEDOMIE
1. Oznámenie TV Oravia s.r.o.
Námestovo o novozaloženej
súkromnej spoločnosti a ponuke
uzavretia zmluvy o poskytovaní
mediálnych služieb.
2. Otvorený list neziskovej
organizácie KVAPKA so sídlom
v Trstenej.
3. Správu č. 2008/2 o výsledku kontrolnej činnosti, ktorú
predložila kontrolórka obce
Ing. Raticová.
B) SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Oravská
Polhora.
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda – Ing. Štefan Tyrol, členovia – Ing. arch. Milan
Labudiak a Štefan Pienták,
overovateľov zápisnice – Ing.
Michal Strnál a Kamil Kvasniak a zapisovateľku Janku
Heretíkovú.
3. Žiadosť Petra Vorčáka a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 192 o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele č. 3944/40 a KN parcele č.
3944/43 v k.ú. Oravská Polhora.
4. Žiadosť Anny Skurčákovej a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 438 o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele č. 10792/50, KN parcele
č. 10792/51 a KN parcele
č. 10792/52 v k.ú. Oravská Polhora s tým, že inžinierske siete
si žiadatelia vybudujú na vlastné
náklady.
5. Žiadosť Ing. Anny Kozákovej,
bytom Oravská Polhora čs. 685 o
súhlas k výstavbe hospodárskej
budovy a skladov na KN parcele č. 17209/3 v k.ú. Oravská
U z n e s e n i e č. 8/2008
z riadneho zasadania OZ,
konaného dňa 12.12.2008
A) BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadania
OZ.
2. Informáciu starostu obce o
stretnutí so zástupcami polície a
ochranárov ohľadom porušovania

Polhorské noviny

Samospráva

Polhora.
6. Žiadosť Jána Hrubjaka a
manž., bytom Oravská Polhora čs. 644 o zámenu neknihovaného pozemku KN parcely
č. 15337/10 ostatná plocha o
výmere 141 m2 a KN parcely
č. 15337/11 ostatná plocha o výmere 96 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na ktorých majú postavenú
časť hospodárskej budovy, za
pozemky pri vjazde na bývalé
družstvo.
7. Zmenu kupujúceho v žiadosti,
ktorá bola schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 13.01.2006
uznesením č. 1/2006 Mariánovi Ďubekovi na meno Helena
Djubeková, bytom Oravská Polhora čs. 437.
8. Nákup vecných cien v hodnote 2.000,- Sk do tomboly na
reprezentačný školský ples pre
Špeciálnu základnú školu internátnu v Námestove z rezervy.
9. Úpravu rozpočtu obce podľa
skutočne čerpaných výdavkov
na jednotlivých položkách a
podpoložkách pri výdavkov
obce ako aj pri grantoch a transferoch.
10. Nákup softvéru TERRA
DESK TOP na mapy v elektronickej podobe v sume 26. tis. Sk
z rezervy.
C) UKLADÁ
1.Uskutočniť stretnutie s políciou a ochranármi ohľadom
porušovania predpisov motokrosovými motorkami.
D) ZAMIETA
1. Žiadosť Moniky Hanovej,
bytom Oravská Polhora čs. 460
o odkúpenie pozemku KN parcely č. 9501/6 TTP o výmere 51
m2 v k.ú. Oravská Polhora.
2. Žiadosť obyvateľov bytovky
čs. 751 o inštaláciu osvetlenia
od vchodu do bytovky, náprapredpisov motokrosovými motorkami.
B) SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Oravská Polhora.
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda Ing. Jozef Piták,
členovia Ľudovít Borovka a Ing.
arch. Milan Labudiak, overovatelia zápisnice Štefan Cubinek a
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Nové uvítacie tabule
Pokračovanie

Uvítacie tabule zhotovil Pavol Luscoň. Nové drevené tabule
vznikli aj vďaka dobrej spolupráci obce s miestnym urbárskym združením, ktoré poskytlo drevo. Poďakovanie patrí aj
Eugenovi Vorčákovi, ktorý na prípravu týchto tabúľ poskytol
priestory a potrebnú techniku.

Veríme, že nové uvítacie tabule prispejú k lepšej propagácii našej obce vo vzťahu nielen k samotným občanom, ale
predovšetkým k jej návštevníkom, ktorí sú základným predpokladom ďalšieho rozvoja Oravskej Polhory v oblasti cestovného ruchu a kultúry.
(MS)

vu priestorov pred bytovkou a
odhŕňanie snehu pre bytovkou.
3. Žiadosť Spišskej katolíckej
charity, Námestovo o poskytnutie finančného príspevku vo
výške 10.000,- Sk na materiálnotechnické vybavenie Agentúry
domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti.
4. Žiadosť Margity Plevjakovej – Kvetinárstvo Rosa,
bytom Oravská Polhora čs. 314
o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb, nakoľko
priestory nie sú ešte voľné na
prenájom.

E) ODROČUJE
1. Žiadosť Margity Veselovskej,
bytom Oravská Polhora čs. 428
o odkúpenie pozemku KN parcely č. 8231, nakoľko nie je ku
žiadosti priložený kompletný
geometrický plán.
2. Žiadosť Antónie Blažekovej
a manž., bytom Námestovo,
Slnenčná 165/22 o súhlas
k výstavbe rodinného domu na
KN parcele č. 14210/7 v k.ú.
Oravská Polhora, nakoľko je
potrebné doložiť doklady o vlastníctve pozemku
Ing. Peter Horváth, starosta obce

Anton Hrubjak a zapisovateľku
Janku Heretíkovú.
3. Žiadosť Jozefa Kosmeľa a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 774 o odpredaj podielov v KN
parcele č. 17957/2, KN parcele č.
17957/5 a KN parcele č. 17957/6
o celkovej výmere 43,14 m2 po
1,- Sk/m2 so súhlasom právneho
nástupcu pôvodného vlastníka.
4. Žiadosť Mgr. Miroslava Cibu a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 128 o pridelenie bytu č. 7 by-

tovke čs. 128 a jeho prepojenie
s bytom č. 8 na vlastné náklady
od 01.01.2009
s 3-mesačnou
výpovednou lehotou.
5. Finančný príspevok vo výške
3.000,- Sk z rezervy pre Združenie
občanov Slovenska postihnutých
epilepsiou – AURA.
6. Doplnok č. 3/2008 Všeobecne
záväzného
nariadenia
obce
Oravská Polhora o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom
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poplatku za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálneho
odpadu č. 3/2004.
7. Doplnok č. 1/2008 Všeobecne
záväzného
nariadenia
obce
Oravská Polhora č. 4/2007 o
poskytovaní
opatrovateľskej
služby, podmienkach a postupe
pri poskytovaní opatrovateľskej
služby, spôsobe a výške úhrady
za opatrovateľskú službu.
8. Doplnok č. 1/2008 Všeobecne
záväzného
nariadenia
obce
Oravská Polhora č. 5/2007 o
poskytovaní jednorazovej dávky a
sociálnej pôžičky, podmienkach a
postupe pri poskytovaní jednora-

Veselá nálada, ľudia z
rôznych kútov sveta a dobre naladené gajdy - to
všetko charakterizovalo
ostatný, deviaty ročník
Gajdovačky, ktorú už
tradične organizuje naša
obec.
Oproti minuloročným 83, sa
na Gajdovačke 2008 stretlo
až 136 gajdošov z ôsmich
štátov. Atmosféra podujatia
bola napriek tomu rodinná.
Celé trojdňové podujatie
sprevádzalo nepriaznivé, mimoriadne chladné počasie.
Organizátori, ba ani samotní účinkujúci si tým však
nenechali pokaziť náladu.
Hoci mali všetci červené
nosy, z tvárí im ani chvíľu
nezmizol úsmev. Nedeľňajší
galaprogram
prebiehal
v amfiteátri chaty Slaná
voda, no účinkujúci i hŕstka
divákov sa so zimou „porátali“ zababušení v dekách.
„Medzinárodné
podujatie
Gajdovačka je ojedinelým
festivalom nielen na Slovensku, ale aj v priestore strednej Európy. Jeho poslaním
ja odkrývať a uchovávať
tradičné
kultúrne
symboly a prezentovať mladé
gajdošské talenty,“ povedal
nám Miroslav Žabenský,
riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne. Gajdoši sa však
nezdržiavali výhradne v
strana | 6

Polhorské noviny
zovej dávky a sociálnej pôžičky,
spôsobe a výške pomoci.
9. Doplnok č. 1/2008 Všeobecne
záväzného
nariadenia
obce
Oravská Polhora č. 1/2008 o
výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Oravská Polhora.
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Polhora
č. 2/2008 o dani z nehnuteľností.
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Polhora
č. 3/2008 o miestnych daniach.
12. Nájom za nebytové priestory
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od 01.01.2009 vo výške 12 €/m2/
rok.
13. Úhradu 10.000,- Sk (331,94
€) za prenájom pozemku na parkovanie motorových vozidiel za
rok 2008 Antonovi Marlengovi,
bytom Oravská Polhora čs. 902.
14. Odmenu starostovi obce za
rok 2008 vo výške 25% zo súčtu
platov za obdobie 2008.
15.Odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 25
€ za účasť na zasadaní OZ od
01.01.2009.
16. Odmenu zástupcovi starostu vo výške 25 € mesačne od
01.01.2009

Gajdovačka je tu pre nás
Oravskej Polhore. V sobotu
zagajdovali v skanzene v Zuberci, v Oravskom Podzámku na hrade, i v poľskej
Milowke. Svojou hrou v programe zaujali nielen hostia
– Hrvatski gajdarski orkestar zo Zagrebu, slovenskofrancúzske hudobné zoskupenie Roc´hann, gajdošské
hudby z poľskej Poznane,
virtuózna hra Škóta Lind-

saya Davisona a Španiela
Xuacu Amievu, ale i slovenskí nositelia gajdošskej
tradície.
Ťažiskovým bodom Gajdovačky bola medzinárodná súťaž O Zboroňovu
nôtu. Vysoký záujem o
súťaž deklaruje i počet prihlásených. Bolo ich až 24 zo
štyroch európskych štátov.
V kategórii do 15 rokov sa
na prvom mieste umiestnila naša gajdoška Ivetka
Skurčáková, v kategórii do
25 rokov patrilo prvenstvo
Danielovi
Dřímalovi
z

Mrákova
u
Domažlíc.
Medzigeneračné odovzdávanie skúseností hry na
gajdy sa počas podujatia
realizovalo prostredníctvom
tvorivých dielní, ktoré sme
nazvali Malá škola gajdovania. Tento ročník sa niesol v znamení hry na chorvátske gajdy pod vedením
riaditeľa centra pre tradičné
ľudové nástroje Stjepana

Vjeckoviča.
Najväčším
lákadlom, azda i najviac
prezentovaným v médiách,
bol študent, gajdoš Yutaka Ban z Japonska, ktorý
nielenže zahral na bulharských gajdách, v priebehu
jedného večera sa stihol
naučiť aj spievať po slovensky.
„Páčilo sa mi, že gajdoši
mali viac času aj pre seba,“
hovorí Milan Rusko. „Počas
večerov sa dlho do noci
hralo a gajdoši si navzájom
odovzdávali skúsenosti.“
Medzi veľké mínus však

17. Odmenu predsedom komisií
vo výške 25 € a členom komisií
vo výške 20 € za účasť na zasadaní komisie od 01.01.2009.
18. Inventarizačné komisie pre
vykonanie
inventarizácie
za
rok 2008 podľa návrhu starostu
obce.
19. Programový rozpočet obce
na roky 2009-2011.
20.
Zásady
hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce.
21. Poplatky za služby, ktoré obec
poskytuje pre občanov podľa
predloženého návrhu.
                       
Ing. Peter Horváth
starosta obce

možno pripočítať nízky záujem divákov. Všeobecne
na Slovensku sa boríme s
problémom dostať ľudí od
televíznej obrazovky na
podobné podujatia. Hoci
o
Gajdovačku
prejavili
záujem médiá – noviny i
televízia, zdá sa, že cudzí si
túto hodnotu vedia vážiť viac
ako naši vlastní. Gajdošov
počas festivalového trojdnia
všade vítali s „otvoreným
náručím“, len v ťažiskovej
Oravskej Polhore akoby sa
po divákoch zľahla zem.
Gajdy
sú
prirodzenou
súčasťou kultúry nášho
ľudu. Boli by úplne vymizli,
keby sa nenašiel niekto,
komu na udržaní tradície
kultúry ľudu záleží. Nebolo
ľahké vzkriesiť umierajúcu tradíciu, a o nič ľahšie
nebolo vymyslieť podujatie, na ktorom by sa jej
hodnoty prezentovali a šírili
ďalej. Našich gajdošov
poznajú na Slovensku i
v zahraničí. Máme jediného
výrobcu oravských gájd
na Slovensku. Dlhú cestu
k nám merajú gajdoši z celej
Európy, len my máme asi
iné hodnoty. Ale čo je pre
ľudí hodnotnejšie ako jeho
kultúra? Gajdovačka nie
je stretnutie gajdošov pre
gajdošov. Prichádzajú tu pre
nás.
My Oravské noviny
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ZŠ s MŠ 1. - 4.
ÚLOHA PRE RODIČOV ŠKOLOPOVINNÝCH DETÍ

v Od začiatku si budujte s deťmi dôverný vzťah a snažte sa
ich pozitívne motivovať už pred nástupom do školy. Nemusíte
súhlasiť so všetkým, čo učiteľ vašim deťom povie, no majte
na pamäti, že vo väčšine prípadov deti strávia s učiteľkou viac
času než s vlastnými rodičmi, preto majú k učiteľke trocha iný
vzťah než k iným cudzím ľuďom.
v Nepodkopávajte autoritu učiteľa vyjadreniami, že učivo učí
zle alebo o danej látke nemá šajn. Ak sa názorovo s učiteľkinými
tvrdeniami nezhodnete, skúste deťom vysvetliť, že problematika je príliš zložitá a učiteľ ju preto povedal inak, aby to všetky
deti pochopili.
v Zaujímajte sa o to, ako sa vášmu dieťaťu v škole darí.
Zúčastňujte sa rodičovských združení, podporujte aktívne
triedne akcie a denne sa pýtajte svojho dieťaťa, aký deň v škole
prežilo. Nie je nutné s dieťaťom nad učením sedieť, no je dobré mať prehľad o veciach, ktoré dieťa nosí v taške do školy, o
známkach či oznamoch zapísaných v žiackej knižke i o úprave
zošitov a učebníc. Žiacka knižka (slovníček) má slúžiť na komunikáciu medzi učiteľmi a rodičmi, nielen na zápis známok.
v V prípade potreby si dohodnite individuálne stretnutie s
učiteľom. Napíšte do žiackej knižky vopred, ohľadom čoho sa
chcete s učiteľom zhovárať, nech má aj on možnosť na stretnutie sa pripraviť, resp. pripraviť podklady o vašom dieťati.
v Neignorujte predvolania do školy. Vždy vás tam zavolajú
kvôli vášmu dieťaťu, ktorému zrejme treba nejako pomôcť a
vám by na tom malo najviac záležať. Ak sa vyberiete do školy,
snažte sa jednať na úrovni, bez predsudkov a najmä v prospech
svojho dieťaťa. Učiteľovi nemusíte dokazovať ani svoju silu,
ani vyššie príjmy. Keby učiteľovi na vašom dieťati nezáležalo,
nikdy by vás do školy nevolal.
v Vychovávajte svoje deti k slušnosti a rešpektu voči druhým,
aj keď si dnes možno myslíte, že šťastie majú len tí, ktorí majú
široké lakte a “ ústa, ktoré sa nezastavia pred ničím”. Zákony
prírody neprestali platiť medzi ľuďmi ani za tisícročia civilizácie a najväčšiu šancu na prežitie majú tí, ktorí najlepšie zvládajú taktiku maskovania a prekvapenia.

ŠARKANIÁDA
V mesiaci október ZŠ s MŠ 481 obsadilo množstvo drakov. Našťastie len
tých papierových...
Celý mesiac mali žiaci možnosť zapojiť sa svojím vlastnoručne
vyrobeným šarkanom do súťažnej výstavky, ktorá zdobila ináč smutnú
hlavnú chodbu našej ZŠ.
Najprv začali šarkany pribúdať pomaly, váhavo, po jednom, dvoch
exemplároch...snáď potrebovali ich autori dlhší čas na ten správny
nápad. Tvorivosť a fantázia sa na všetkých šarkanoch odzrkadlila: boli
maľované, lepené z lístia či textilu, usmiate, vlasaté i plešaté, zubaté,
veľké a malé. Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení sladkosťou a tie
naj (-originálnejšie, -väčšie, -milšie, -zložitejšie atď.) si zaslúžili mimoriadne ocenenie - víťazi boli odmenení hodnotnými cenami.

Nebojme sa nového
V máji minulého roku
konečne uzrel svetlo sveta
dlho diskutovaný zákon
o výchove a vzdelávaní,
tzv,“školský zákon“, ktorý
bol naposledy vydaný v roku
1984. Potom bol nespočetne
krát doplňovaný a novelizovaný. Keďže za 24 rokov
sa z neho stala nepriehľadná
sieť úprav a novelizácií, v
ktorej sa vyznal len málokto,
aj obsahovo bol „zastaralý“,
všetko nové vo výchove a
vzdelávaní by malo byť v
novom školskom zákone.
Teda po novom: Výchova a
vzdelávanie sa uskutočňuje
podľa
výchovno-vzdelávacích programov. Tie sa delia na výchovno-vzdelávacie
programy pre školy (základné a stredné školy) a výchovno-vzdelávacie programy
pre školské zariadenia (materské školy, školské kluby
detí a iné). Na základných
školách sa v tomto školskom
roku začala reforma v 1. a
5. ročníku. Tam sa program
delí na štátny vzdelávací a
školský vzdelávací program.
V tom školskom má každá

škola priestor na vytvorenie
si vlastného obsahu učiva,
učebných osnov a učebných
plánov. V 1. ročníku si
môže škola „vymyslieť“ 5
vyučovacích hodín. Naša
škola sa zamerala na obohatenie predmetov
Slovenský jazyk a literatúra,
Matematika,
Prírodoveda,
Náboženská výchova, Výtvarná výchova a Telesná
výchova. Žiaci sa na týchto
predmetoch učia netradične.
Učiteľ má viac času a
priestoru na hry, zaujímavé
činnosti a tvorivosť. Obsah
učiva sa v nich neznámkuje,
ale žiaci musia poukázať , čo
sa naučili. Žiaci 1.stupňa ZŠ
sú ešte hraví, nevydržia dlho
pri jednej činnosti. Učiteľ
musí činnosť na vyučovaní
často meniť, učiť ich pomocou hier, tvorivých činností
a im blízkych vyučovacích
metód a foriem. Často si to
vyžaduje veľkú dávku tvorivosti a námahy aj pre učiteľa.
Verím, že reforma nám prinesie veľa pozitívneho v
edukačnom procese a žiaci
si okrem vedomostí odnesú
zo školy aj veľa dobrého pre
svoj budúci život.
Čo sa v posledných
mesiacoch roka 2008
uskutočnilo na našej
škole:
.: Október :.    
Šarkaniáda
Besiedka pre dedkov a
babky
Výroba a výstavka búdiek
pre vtáčiky
Aerobik pre školu
.: November :.
Vylomeniny
Maratón v tancovaní
Vianočné trhy
Vianočný pozdrav
.: December :.
Mikuláš
Vianočná výstavka
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ZŠ s MŠ 1. - 9.
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 informuje:
ZŠ

navštevuje 445 žiakov
a MŠ navštevuje 41 detí. Na
ročníkoch 1.-4. sú 4 triedy a
na ročníkoch 5.-9. je to 16
tried. V tomto školskom roku
v 1. a 5. ročníku vyučujeme
podľa
nových
učebných
osnov. Základná škola má
pre tieto ročníky vypracovaný
Školský vzdelávací program. Pri
tvorbe školského vzdelávacieho
programu sme vychádzali zo
záujmu žiakov a z kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov. Naša škola sa nachádza
v krásnom prírodnom prostredí,
a preto do loga školy sme si
vybrali nielen knihu, ktorá
symbolizuje múdrosť a posilnenie oblasti Jazyk a komunikácia,
ale aj stromček, ktorý symbolizuje našu prírodu a posilnenie
vzdelavacích oblastí „ Človek a
príroda, Človek a spoločnosť,
Matematika a práca s infor-

Motto školy: „Tak ako strom rastie do krásy, my
rastieme v múdrosti.“
máciami„. Zároveň sa slovo
stromček stalo motivačným
názvom nášho školského vzdelávacieho programu, kde každé
písmeno predstavuje životnú
zručnosť ,ku ktorej chceme

viesť našich žiakov.
S – spolupráca – navzájom
spolupracovať, mať priateľov,
zaujímať sa o druhých
T – tvorivosť a tímová práca
– hľadať námety pre rozvoj

poznania a naučiť sa pracovať
v kolektíve
R – rešpekt a radosť rešpektovať druhých a radovať
sa z práce druhých
O - organizovanie a plánovanie
- zostaviť a robiť veci usporiadaným spôsobom
M – múdrosť a dobrý úsudok
– využívať zdravý rozum a
rozvíjať logické myslenie
Č – čestnosť a vytrvalosť
– správať sa podľa svedomia a pokračovať aj napriek
ťažkostiam
E – efektivita
a iniciatíva
– prejaviť snahu pri riešení
problémov a byť iniciatívny
v objavovaní nových poznatkov
K – komunikácia a kooperácia – rozvíjať komunikačné
zručnosti v materinskom a cudzom
jazyku, v informačných
techológiách
a
pracovať
spoločne.

Exkurzia – Hviezdoslavova hájovňa

Lesný náučný chodník v Oravskej Lesnej

Tak ako každý rok, aj v tomto šk. roku 2008/2009 v mesiaci
september sa žiaci z 3. – 4. ročníka zúčastnili exkurzie na
Hviezdoslavovu hájovňu. Táto exkurzia zanechala u žiakov
silné dojmy a spomienky. Po prednáške sa žiaci oboznámili
s básnikmi, ktorí tu pôsobili (P . O. Hviezdoslav, M. Urban).
S veľkým záujmom si poprezerali literárnu expozíciu, ktorá
predstavuje vznik, pôsobenie a ohlas Hviezdoslavovho diela
– Hájnikova žena. Tristoročná lipa aj s lavičkou, izba kde tvoril, oblečenie sú neklamným dôkazom pôsobenia básnika v
tejto hájovni. Žiaci sa oboznámili aj so starožitnými predmetmi,
ktoré sa používali v tejto dobe. Cesta – Hviezdoslavova aleja,
ktorá je cestou s prírodnou smrekovou alejou od Slanej vody

Dňa 20.10.2008 naši žiaci navštívili v rámci vzdelávania Lesný
náučný chodník v Oravskej Lesnej. Táto exkurzia do lesa bola
určená žiakom piateho ročníka, nakoľko v učebných osnovách
biológie sa venuje veľká časť hlavne lesu, jeho ochrane, významu . Podľa nového vzdelávacieho programu žiaci sa majú učiť
zážitkovou formou, priamo v teréne, aby ich vedomosti boli praktické, trvalé a aby si mohli všetko osvojiť v praktickej činnosti.
Exkurzie sa zúčastnilo 67 žiakov. Náučným chodníkom nás sprevádzal Ing. Kondela, ktorý bol hlavným iniciátorom vybudovania
tohto chodníka. Jeho výklad bol veľmi zaujímavý. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií o lese, jeho živote, o organizmoch ktoré
tam žijú. Samozrejme bola spomenutá aj namáhavá práca lesných
robotníkov a mohli si vyskúšať spúšťanie dreva z neprístupných
plôch. Na záver exkurzie sa všetci žiaci zúčastnili opekania
slaniny v prírode, v objekte ekotriedy, ktorá je vybudovaná pri ZŠ

po Hviezdoslavovu hájovňu a späť, bola pre žiakov zaujímavá svojimi prírodnými krásami. Exkurzia na Hviezdoslavovu
hájovňu mala odozvu v žiackych slohových prácach a taktiež
obohacuje vedomosti žiakov vo vyučovacích predmetoch, kde
sa využívajú regionálne prvky.
PaedDr. Mária Tokarzová
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Pekári, lekári

Pekár

Pekár, pekár, pekárik,
ty si dobrý lekárik.

Pekár, pekár, pekárik
varíš pre nás lekvárik.

Ošetruješ chlebíčky
od našej babičky.

Dáme si ju na vianočku,
zaplníme každú trošku.

Pekári mi Vás radi máme
o naše žalúdočky starať
sa Vám dáme.

A tú trošku rozdelím,
kamarátom podelím.

Chutí mi aj perníček,
ale dobrý je len
chlebíček.
Nela Mačincová

Pekári, pekári
ďakujeme za čerstvé a
chutné pečivo
Michaela Masničáková
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Kultúra
Projekt expozície gajdošskej kultúry a umenia.
Propagáciu gajdošskej kultúry
Oravy, sa nám darí realizovať
prostredníctvom zriadenej expozície a gajdošského festivalu Gajdovačka, na ktorý sú
každoročne pozývaní účinkujúci
a hostia nielen zo Slovenska ale
aj ďalších európskych krajín.
Zo spomínaného festivalu boli
zachytené vzácne momenty, z
ktorých expozícia pozostáva.
V zmysle prezentácie gájd ako
jedinečného nástroja sa vytvorila expozícia fotografií a predmetov získaných od obyvateľov
našej obce, ktorí si začali
uvedomovať vzácnosť umenia
svojich predkov. Vďaka projektu a získanému grantu sa nám
podarilo vytvoriť miestnosť,
ktorá svedčí o miestnej tradícií.
Prostredníctvom tejto expozície sa snažíme zastaviť úpadok gajdošstva v nastupujúcich generáciách a vyvolať
záujem o túto kultúru ako aj
zviditeľňovanie obce a celého
regiónu do budúcnosti.
V začiatku realizácie projektu

boli oslovené rodiny, ktorých
predkovia sa venovali hre na
gajdy, prípadne s nimi spolupracovali. Na základe počiatočnej
neochoty a sťaženej komunikácie sme však zistili, že projekt
pre svoju kvalitu potrebuje
dlhšie časové obdobie. Do práce
na realizácii projektu sa zapojili okrem pracovníkov obecného úradu aj dobrovoľníci,
obyvatelia Oravskej Polhory a
rodáci žijúci na Slovensku i v
zahraničí. V priestore vzniknutej
expozície zároveň umiestni
Cech slovenských gajdošov
cechovú truhlicu, v ktorej sa
budú sústreďovať všetky materiály týkajúce sa života cechu
a gajdošov v ňom združených.
Do budúcnosti by sme chceli
rekonštruovať bývalý richtársky
dom, na ktorom je zachovaná
goralská architektúra a ktorý
bude slúžiť ako stály priestor
expozície. Zriadením stálej expozície docielime zvýšenie záujmu o vzácny hudobný nástroj
zo strany mladých ľudí, zo

strany návštevníkov, účastníkov
folklórnych podujatí v obci a
regióne. Osvetu tohto umenia
chceme zvýšiť aj prostredníctvom kurzov a gajdošskej školy,
v ktorých by sa mládež nielen
učila hrať, ale získala informácie aj o výrobe gájd a o celkovej
kultúre gajdovania. Veríme, že
detí, ktoré sa budú zúčastňovať

školy hry na gajdy, budú neskôr
vystupovať ako sólisti, či
členovia folklórnych skupín.
Celý projekt si kladie za cieľ
vyzdvihnúť to, čo je pre náš
región a pre našu obec typické
- oživenie tradície gajdošstva z
hľadiska histórie a kultúry.
Ivan Matis

DGĽH - Chmurecka na súťažnom vystúpení v Dolnom Kubíne

Prehľad najvýznamenjších kultúrnych podujatí a súťaží
v roku 2008, na ktorých sa zúčastnili naši ľudoví umelci

Úspechy našich gajdošov
Hra na gajdy je vzácny kus histórie, ktorý sa nám za posled-

né roky s pomocou nadšencov podarilo obnoviť a zachovať.
Postupne si taktiež získava priaznivcov v čoraz širšej populácii. Systematická práca pri výučbe hry na gajdy priniesla
svoje ovocie.
Na okresnej postupovej súťaži nás reprezentovali dve detské
gajdošské ľudové hudby (Chmurecka, Luscoňovci), v kategórii sólisti inštrumentalisti nás reprezentovali gajdoši Jožko
Luscoň a Ivetka Skurčáková. Na krajskú prehliadku postúpila DGĽH Chmurecka a gajdoška Ivetka Skurčáková, kde vo
svojich kategóriách získali druhé miesto. Tieto zoskupenia a
sólisti našu obec reprezentovali na iných kultúrnych podujatiach v regióne, ale aj mimo neho. Najväčším úspechom
je prvé miesto Ivetky Skurčákovej v Medzinárodnej súťaži
O Zboroňovu nôtu kategórii do 15 rokov na ktorej súťažili
účastníci zo štyroch krajín Európy. Ľudí, ktorí sú schopní a
ochotní učiť hru na tento hudobný nástroj je veľmi málo. Je
mimoriadne vzácne, že v našej obci žije František Skurčák,
skúsený odborník na hru a výrobu gájd, ktorý sa ochotne a
dobrovoľne zapája do prípravy a realizácie projektov. Pričom
máme detí (Ivetka Skurčáková, Anička Kovaličková a Jožko
Luscoň), ktoré sa mimoriadne zaujímajú o to, aby sa naučili
hrať na gajdy.
Ivan Matis

Názov podujatia

Naša účasť

Podrobnosti

Chmurecka

1.miesto, postup na
krajskú prehliadku

Luscoňovci

3.miesto

Ivetka
Skurčáková

1.miesto, postup na
krajskú prehliadku

Jožko Luscoň

1.miesto, postup na
krajskú prehliadku

Chmurecka

2.miesto, návrh na postup
na celoslovenskú
prehliadku

Ivetka
Skurčáková

2.miesto, návrh na postup
na celoslovenskú
prehliadku

Redyk 2008, Korbielów,
Poľsko

Chmurecka
Polhoranka
Goluska

Vyháňanie oviec

Pastierske dni, Veľká
Lipnica, Poľsko

Goluska

Festival pastierskej kultúry

Kopaničiarské slavnosti ,
Starší Hrozenkov, Česko

Polhoranka
Chmurecka

Hudobný festival

Dedina v meste
Szolnok(Maďarsko)

Goluska

Turisticko -kultúrne
podujatie

Gajdošská beseda,
Zbonšín(Poľsko)

Goluska

Súťaž gajdošov a spevákov Veľkopoľska

Oravské Spievanky,
Nižná

Kubínske spievanky,
Dolný Kubín
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Chrám je dom Boží a bránou do neba
Doprial si nám radosť, že sme
tu uprostred našich príbytkov mohli postaviť tento dom.
V ňom zhromažďuješ rodinu
svojich veriacich, putujúcich
k tebe, zahrňuješ nás svojou
priazňou a sviatostnými znakmi
svojej milosti upevňuješ naše
spojenie s tebou. Tieto slová
počúvame pri liturgii v deň
výročia konsekrácie chrámu.
Skutočne máme radosť, že aj
v našej farnosti máme chrám,
v ktorom môžeme dôstojne oslavovať nášho nebeského Otca. Naša radosť je o
to väčšia, že vďaka štedrosti
mnohých z vás, sme tento náš
chrám mohli v minulom roku
opäť trochu zveľadiť tým, že sa
vykonala generálna oprava zvonov a nainštalovali sa na ňom
nové vežové hodiny. Preto mi
dovoľte uviesť krátke zamyslenie nad významom chrámu
v našom živote a o jeho
symbolike.
Celý chrám v podstate rozpráva
o Bohu. Už len jeho stavba.
Kostol je spravidla orientovaný
od západu na východ. Naša
myseľ by mala byť tiež nasmerovaná k východu a tvár
k slnku, pretože Kristus je slnkom nášho života a sveta.
Povedali sme si, že celý kostol

rozpráva o Bohu a to prvé, čo si
všimneme na chráme, je veža.
Ukazuje na Boha. Niekto veže
chrámov prirovnal k vztýčeným

ukazovákom, lebo nám pripomínajú nadprirodzený rozmer
života. Veža označuje dominantu mesta, dediny, farnosti. Veža
vždy symbolizuje stred nášho
života, ktorým je Boh. Pod
vežou sa odohrávajú všetky
udalosti okolo života – smrť,
krst, svadby. Veža je pevný bod,
na ktorý upierame svoj zrak,
vieme, že okrem nás je tu ešte
niekto iný, kto riadi naše dejiny.
Niekto vyšší, kto nás povolal k
životu. Veža je ako maják na
mori, ktorý ukazuje smer, cieľ,

záchranu. Mesto bez veže, bez
kostola je prázdnym mestom.
Nemá srdce, nemá život.
Vo veži sa nachádzajú zvony.

Poslaním zvonov je zvolávať
veriacich na modlitbu, liturgické slávenia a oznamovať
zvláštne udalosti. Hlahol zvonov nám pomáha aj navonok
vnímať vnútorné Božie volanie
stretnúť sa s Bohom a bratmi. Keď počúvame ich hlas,
nestačí si iba pomyslieť, že sa
už treba poponáhľať, aby sme
nezmeškali začiatok omše, ale
je potrebné uvedomiť si, že nás
sem pozýva sám Boh. V tom je
hlboký a stále aktuálny význam
zvonov aj v moderných časoch.

Pominul sa jeden rok, so svojimi
starosťami a radosťami, prácami a
záujmami, zhonom a nepokojom.
Prichádzam k Tebe, Otče, aby som
v Tvojej prítomnosti našiel pokoj a
rovnováhu. Všetko, čo som v tomto
roku prežil, vkladám do Tvojich rúk.

Ďakujem Ti, Pane, aj za ne, ako i za
všetky nepríjemnosti a protivenstvá
tohto roku. Ty sám vieš, prečo to
tak muselo byť. Usmerni moje city a
myšlienky, slová a rozhodnutia, aby
som v súlade s Tvojou vôľou a v Tvojej
láske zakončil tento rok.

Ťažko mi zavše padlo zastaviť pracovný
proces, pretrhnúť chod myšlienok a
plánov (zdali sa mi také dôležité!),
upriamiť sa len na Teba, pomodliť sa
a zahľadieť sa Tvojimi očami na svoju
činnosť. Ak sa mi to nepodarilo, alebo
len biedne, maj so mnou súcit.

Odporúčam do Tvojej otcovskej dobroty svoju rodinu a príbuzných, priateľov
a známych, najmä tých, ktorí na Teba
v tomto roku zabúdali a nenachádzali
k Tebe cestu.

Neraz mi bolo ťažko uveriť, že si mi bol
blízko, že si sa prizeral, čo sa so mnou
deje, a niekedy sa ma dokonca zmocnili pochybnosti, či ma máš rád, najmä
v neúspechu, ponížení, nedorozumení
a utrpení.
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Otče viem, že v tomto roku nebolo všetko v poriadku. Človek
si tak ľahko pletie láskavosť so
zmäkčilosťou,
umiernenosť
s
lenivosťou, prísnosť s tvrdosťou,
opatrnosť s falošnosťou,ústupčivosť
so zbabelosťou, sebaobranu s klamstvom, odškodňovanie s krádežou,
poriadkumilovnosť s bezohľadnosťou,

Nemali by sme sa podobať
ľuďom z Ježišovho podobenstva, v ktorom kráľ pripravil
hostinu, volal pozvaných hostí,
no nikto z nich neprišiel, lebo
mali množstvo iných záujmov.
Vežové hodiny sa istým spôsobom spájajú so životom Božieho
ľudu: ich zvuk vymeriava čas
na modlitbu, zhromažďuje ľud
na konanie liturgických úkonov, upozorňuje veriacich, že
sa približujú k večnosti. Pohľad
na vežové hodiny nám má
pripomínať neustálu prítomnosť
Boha v našom živote, vyzýva
nás k tomu, aby sme správne
využívali dar času a tak boli pripravení, keď príde Pán a povolá
nás do večnosti.
Keby sme chceli vysvetliť všetky
symboly, ktoré sa nachádzajú
v kostole a usmerňujú našu
myseľ na Boha, potrebovali by
sme určite na to oveľa väčší
priestor, preto som sa zameral
na tie, ktoré sme sa v minulom
roku snažili zveľadiť. Na záver
už len jedno prirovnanie, ktoré
nám ponúka liturgia – Chrám
je dom Boží a bránou do neba.
Skúsme na to myslieť, keď
budeme prechádzať bránou
nášho kostola.
Mgr. Milan Holík

angažovanosť so ctižiadostivosťou,
spravodlivosť s egoizmom, kritickosť so
závisťou, zmysel pre česť s pýchou.
Daj, aby som sa nepokúšal klamať
ani Teba, ani seba. Pochybil som …
(krátke spytovanie svedomia).
Otče, mám na srdci ešte niekoľko
vecí… (vyslov, vyrozprávaj mu ich).
Keď sa raz priblíži posledný deň môjho
života, prijmi ma ako syna, ktorý doputoval domov z ďalekej a nebezpečnej
cesty.
Daj, aby som ti zostal verný – za každú
cenu! – a mohol raz byť medzi tými,
ktorých uvítaš so slovami: „Poďte,
požehnaní… vládnite v Kráľovstve,
ktoré je vám pripravené od ustanovenia sveta!“
(vybraté z pobožnosti na konci roka)
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Šport

Aj futbalisti bilnacovali
Dňa 3. 1. 2009 sa v budove TJ
konala členská schôdza členov
TJ Oravská Polhora. Za účasti
starostu obce, funkcionárov
klubu a súčasných, ale aj
bývalých futbalistov, ktorým nie
je ľahostajný ďalší osud futbalu
v obci sa v priateľskej atmosfére pri občerstvení diskutovalo
ako sa bude najpopulárnejší
šport v dedine uberať ďalej.
V prvej časti schôdze predseda
TJ v krátkosti zhodnotil minulý
rok a poďakoval sa hráčom a
funkcionárom, že vydržali ťažký
rok pri prestavbe futbalového
ihriska. A nielenže dosahovali
dobré výsledky na súperových
ihriskách počas jesennej časti
súťaže, ale viacerí z nich priložili
ruku k dielu, výsledkom ktorého
vznikol nový športový trávnik.
Oveľa zaujímavejšia bola druhá
časť schôdze, v ktorej sa formou debaty zaujímali prítomní
o budúcnosť futbalu. Na všetky
otázky, ktoré sa týkali najmä
tréningovej plochy, začiatku
jarnej súťaže, starostlivosti o
diváka a o turnaji Troch Polhôr odpovedali striedavo: Ing.
Horváth Peter – starosta obce,
Ing. Piták Jozef – predseda TJ
a Cubínek Štefan – tajomník
TJ. Výsledok diskusie môžeme
zhrnúť do jedného celku:
Jarná časť začína začiatkom
apríla. V prípade priaznivého počasia začneme hneď
na novej trávnatej ploche.
Pravdepodobne však jedno
alebo dve kolá ešte odohráme
na ihrisku v Námestove alebo

v Zubrohlave, aby sme v jarnom počasí nepoškodili trávnik.
Pri dobrom počasí a správnej
údržbe zástupcovia firmy Eurogreen odporúčajú mesačne asi
700 športových hodín, čo predstavuje viac ako 20 majstrovských zápasov.
Na jar sa začne s prípra-

vou tréningovej plochy vedľa
budovy TJ. Taktiež sa vymení
časť oplotenia od príjazdovej
cesty, osadia sa nové lavičky pre
divákov a kovové zábradlie okolo hracej plochy. Tento
rok sa s vybudovaním tribúny
neuvažuje. Celý areál sa oplotí
a uzavrie, prístupný bude pre
majstrovské zápasy a tréning
najmä pre žiacke kategórie. Časť ihriska v šírke 12 m
od cesty bude vyčlenená na
rozcvičovanie a tréning. Pre
žiacke mužstvá, ktoré najviac
využívajú tréningové plochy, by
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táto plocha mala stačiť.
Turnaj Troch Polhôr by sa mal
uskutočniť 12. 7. 2009 v našej
obci spolu s oslavou 50. výročia
založenia futbalu v Or. Polhore.
Na záver diskusie vystúpil Ing.
Jurášek. Kriticky sa vyjadril k
činnosti výboru, najmä že výbor málokrát zasadá a neinformuje členov. Ďalej upozornil na
fakt, že sa málo času venuje

informovať členov TJ. V priebehu roka by mal výbor zasadať
minimálne 5x.
Na záver poďakoval starosta
všetkým za účasť a poprial
všetkým úspešný vstup do
Nového roku.
Po ukončení schôdze sa
väčšina prítomných presunula
do športovej haly v Rabči, kde
naši futbalisti odohrali futbalový

Na stretnutí sa bilancovalo, diskutovalo ale aj kritizovalo...

príprave žiackych mužstiev. V
odpovedi starosta uviedol, že
si nemyslí, že výbor málokrát
zasadal, veď všetky dôležité
rozhodnutia ohľadom športu sa
riešili spoločne.
Čo sa týka práce s mládežou
vieme, že veľkú časť práce
odvádza práve Ing. Jurášek, ale
bohužiaľ nemáme ďalších zanietených pre túto prácu. Výbor
prijal uznesenie, že na začiatku
a konci sezóny sa vždy zíde výbor a písomnou formou bude

zápas v rámci Halového turnaja. Po nečakanom víťazstve nad
najväčším favoritom turnaja
z Námestova 5:2, si vybojovali
účasť vo finálovej skupine.
Vstup do Nového roku nám
teda vyšiel. Tak teda: len tak
ďalej, chlapi.

Ing. Jozef Piták
predseda futbalového zväzu

Zelená tráva nebude vždy zelená !
Keď 20. augusta 2008 pracovníci EUROGREEN s.r.o. Slovensko
dokončili prípravu nosnej vrstvy nového trávnika a zasiali trávu,
s malou dušičkou sme čakali, čo bude ďalej. Všetky práce sa totiž z dôvodu
nepriaznivého počasia posunuli o vyše mesiac a siať trávu v našich podmienkach koncom leta sa nám zdalo dosť veľké riziko. Ale tak ako nám
počasie neprialo v I. etape, tak v II. etape nám výrazne pomáhalo. Pre
kvalitný trávnik bolo potrebné splniť tri kritéria:
1) Príprava pôdy s potrebným množstvom hnojív a živín
– bola vykonaná v spolupráci s firmou Eurogreen.
2) Dostatok vlahy – bolo zabezpečené novovytvorením umelého
zavlažovania tzv. kačice z blízkeho vodného zdroja.
3) Dostatočná teplota – príroda nám na konci leta a na začiatok
jesene dopriala pekné počasie.
Splnením týchto troch podmienok tráva rástla naozaj ako z vody a v
priebehu mesiaca bola plocha pekne zelená. Keď sa začalo s pravidelným
kosením, tráva začala pekne hustnúť, ale pomaly aj žltnúť. Najskôr len

miestami na malých plochách, no postupne vo veľkých pásoch. Niektorí
občania nám začali vyčítať, že sme trávu zasiali príliš neskoro, iní poukazovali na nekvalitnú hlinu a nesprávne zvolený druh trávy na naše podmienky, ďalší zase na nesprávne zavlažovanie. Všetky tieto pochybnosti
vyvrátili pracovníci firmy Eurogreen, ktorí ešte počas jesene vykonali 2x
výsev hnojív a živín. Farba trávy sa pomaly začala vracať do normálu.
Dôvodom tejto situácie bolo, že štruktúra pôdy nebola všade rovnaká a
prvý rok potrebuje viac živín.
Teraz na záver to najdôležitejšie, čo sa týka budúcnosti trávnatej plochy:
Po prvé - na ihrisko bola použitá kultúrna odroda trávy, ktorá si bude
vyžadovať väčšiu starostlivosť čo sa týka zavlažovania a hnojenia. Taktiež
sa bude ináč správať ako obyčajná tráva. Na jar a jeseň bude mať žltý
odtieň a cez leto bude pekná zelená.
Po druhé - pri dodržaní všetkých podmienok údržby trávnika (zavlažovanie,
hnojenie, kosenie a pieskovanie) nám firma Eurogreen dáva 5 ročnú záruku
na trávnik.
Trávnik teda nebude vždy zelený, ale stále kvalitný !
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GRATULUJEME !

.: 60 rokov :.

.: 65 rokov :.

.: 75 rokov :.

.: 85 rokov :.

Janka Marenišťáková
Terézia Heretíková
Ján Zoššák
Margita Barčáková
Mária Plevjáková
Jozef Vorčák
Anton Piták
Ladislav Kocúr
Anton Masničák
Terézia Bangová
Jozef Skurčák
Anton Imrulík
Anna Cubinková
Ján Rusnák
Margita Borovková
Marta Imrulíková

Janka Vorčáková
Elena Šimurdiaková
Emília Žajáková
Margita Ľudmová
Anna Vargončíková
Jozefa Mlynarčíková

Mária Baleková
Kristína Katráková
Margita Sučáková
Johana Balková

Terézia Skurčáková
Anna Chromčáková
Mária Pienčáková
Jozefína Šteťárová

.: 70 rokov :.

Anna Balková
Jozef Zoššák
Žofia Kutliaková
Mária Gavroňová
Mária Vorčáková
Anna Koňarčíková
Terézia Fedorová

Jolana Zboroňová
Žofia Fidriková
Janka Juritková
Anna Hrubjaková
Žofia Vorčáková
Karol Vorčák

.: 80 rokov :.

Je čas zanôtiť si s Goluskou !
Dlho očakávané CD s goralskými
piesňami je na svete.
Gajdošská skupina Goluska z Oravskej
Polhory pre vás krátko pred Vianocami
pripravila prekvapenie. Pri príležitosti
desiateho výročia svojho vzniku vydala CD s výberom tých najkrajších a
najviac spievaných goralských piesní.
V repertoári nechýba najznámejšia
„hymna“ Goralov „Goraľu, cy či ňe
žaľ“; Hojdana, hojdana a pod. CD obsahuje viac ako 50
min hudby.
Gajdošská
skupina
vznikla v roku 1998 a
dostala názov Goluska, čo v slovenskom
preklade
znamená
„nezrelá čučoriedka“.
„Výstižnosť
názvu
bola podložená vekom
hudobníkov pri zakladaní skupiny,“ hovorí
Anton Kozák, jeden
z manažérov skupiny.
Vek chlapcov, ktorí
založili skupinu, bol

v rozmedzí od 7 do 9 rokov. Najmladšími
boli vtedy Juraj Tarčák a Anton Kozák,
len o niečo starší Peter Matis a Martin Kozák. Skupina mladých gajdošov
zotrvala v tomto zložení dodnes –
jubilejných 10 rokov. Dievčenské
texty naspievali dievčat Mária a Katka Tarčákové. Nahrávku CD pripravil
Jaroslav Stráňavský z nahrávacieho štúdia Music Master v Banskej
Bystrici.
(VP)

Odišli od nás...

Jozef Vargončík
Johana Banašová
Mária Jurášková
Peter Spuchliak
Karol Zoššák
Mária Spuchliaková
Janka Skurčáková
Justína Vorčáková
Anna Vojtasová
Anton Glovaťák
Jozef Rusnák
Johana Pienčaková
Terézia Hrubjaková
Jozef Skurčák
Daniela Samčíková
Karol Brezoňák
Terézia Kozáková
Ján Zoššák
Marta Bandíková
Štefan Žitniak
Anna Barčáková
Terézia Poláčková
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