www.oravskapolhora.sk

2/2007

Polhorské
noviny
Noviny občanov a priateľov Oravskej Polhory

Zo života obce .............2
Samospráva..............3
ZŠ s MŠ 1-4...............4
ZŠ s MŠ 1-9...............6
Farnosť....................7
Kultúra.....................8
Šport.....................10
Oznamy...................12

Cena: 5 Sk

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu
Milí spoluobčania,
v súvislosti s rozvojom
našej obce, sa často krát
stretávame s potrebou vzniku centra Oravskej Polhory
v ktorom by boli sústredené základné služby pre
našich obyvateľov. Prvým,
najdôležitejším krokom je
vytvoriť vhodné podmienky
pre umiestnenie takýchto služieb v centre obce.
A práve rekonštrukcia a
prístavba budovy kultúrneho
domu a obecného úradu a
jej premeny na multifunkčný
objekt je akousi vstupnou
bránou v procese vytvárania centra našej obce. Nový
multifunkčný objekt bude
poskytovať priestory pre
administratívu, spoločenské
a kultúrne akcie, klubové
potreby a bude významne reprezentovať celkový
vzhľad
Oravskej
Polhory. V súčasnej dobe

sa pripravujú projekty, návrh
a podklady pre výberové
konanie na zhotoviteľa stavby. Predpokladaný termín
začiatku
rekonštrukčných
a stavebných prác je naplánovaný na druhú polovicu
tohto roka .
(Ing. Peter Horváth)

Projekt prístavby a rekonštrukcie kultúrenho domu a

obceného úradu počíta s vytvorením nových priestorov pre:
v
v
v
v

Obený úrad
v Poštu
Knižnicu
v Verejný internet
Priestory pre lekára a lekáreň
Priestory pre kultúrne a klubové využitie

Hľadajme čo nás spája...

Výzva pre vodičov

Zmena času

Dňa 27.februára sa v poľskej
obci Jelešňa uskutočnilo vyhodnotenie projektu medzinárodnej spolupráce Slovenska
a Poľska s názvom Jantárovou
cestou k susedom, ktorý bol
spolufinancovaný z fondov EÚ.

Žiadame vodičov osobných
automobilov aby nenechávali
svoje autá odstavené na chodníkoch, ktoré sú určené pre
chodcov. Prekážka na chodníku v podobe odstaveného
auta môže výrazne ovplyvniť
bezpečnosť chodcov
OcÚ

Zo soboty 24. marca na
nedeľu 25. marca sa posúva
čas. Presnejšie o druhej hodine SEČ. si treba posunúť
ručičky hodiniek na tretiu
hodinu letného času. Môžeme
teda povedať, že sa túto noc
vyspíme o hodinu kratšie.
Redakcia

Pokračovanie str. 2

Náš športový deň
Veľmi pekným, príjemným a
slnečným ránom sa začal náš
športový deň, ktorý sme mali
6.marca v krásnej a malebnej
prírode krajinky pod Babou
horou. Sme handicapované deti,
je nás šesť a spolu navštevujeme
špeciálnu triedu v našej obci.
Pokračovanie str.11
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Zo života obce...
Každoročné okresné
chovateľské prehliadky a
následné výstavy trofejí zveri
ulovených v predchádzajúcom
roku sú dobrou príležitosťou
aby jednotlivé poľovné
združenia porovnávali
výsledky svojho celoročného
úsilia a svojej činnosti v
revíroch, pričom zároveň ide o
zvyšovanie kvality genofondu
zveri v príslušnej oblasti.

Hľadajme čo nás spája...

pokračovanie

Tento projekt bol zameraný na
odovzdávanie tradičných prejavov ľudovej kultúry medzi slovenským a poľským národom.
Poľské ľudové umelkyne chodili počas 5 týždňov učiť naše
polhorské deti tradičnej výrobe
okrasných kvetov a dekorácií.
Čaro týchto výrobkov z krepového papiera však zlákalo
okrem detí aj ich mamy a staré
mamy, ktoré sa neskôr aktívne
zapojili do realizácie tohto projektu.

Tohto roku pripadá táto náročná a
zodpovedná úloha poľovníckemu
združeniu ORAVSKÁ POLHORA
v spolupráci s OkO SPZ Námestovo. Nejde len o nahromadenie čo
najväčšieho počtu trofejí a preparátov zveri je zameraná nielen
na lov, ale hlavne na starostlivosť
a ochranu zveri a prírody v regióne
Oravy, a ďalej ide o prezentovanie
a posúdenie správnosti poľovníckochovateľských zásahov v chove tejto
zveri.
V spoločenskej sále kultúrneho
strediska v Rabči si budete môcť
prezrieť okrem veľkého množstva
vystavovaných trofejí jeleních parohov, srnčích parožkov a zhodov, aj
diviačie kly, lebky šeliem (vlka, líšky,
jazveca) a preparáty poľovnej zveri,
ktoré sú zaujímavo doplnené prírodným prostredím. Množstvo vystavených poľovníckych a kŕmnych
zariadení Vás bude sprevádzať
už pri vchode do sály, toto všetko
dopĺňa premietanie náučných filmov
s tematikou poľovníctva a ochrany
prírody, prezentovanie maliarskych talentov, výstava výtvarných prác detí základných škôl
z dediny na tému poľovníctvo a
ochrana prírody a ostatných prác
s tematikou poľovníctva. Súčasťou
výstavy bude osobitná prehliadka
vzácnych trofejí a „abnormalít“
z Oravskej Polhory, taktiež z Poľska,
nebude chýbať bohaté a pestré
občerstvenie v poľovníckom duchu.
Výstava bude prístupná pre školy
a širokú verejnosť od pondelka
26.03.2007 - 01.04.2007
v čase od 800 - 2000 hod, v nedeľu
od 800-2000 hod, kedy bude
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zároveň slávnostne vyhodnotenie
výstavy za účasti širokej verejnosti,
poľovníkov a tiež hostí a členov
združenia PZ Oravská Polhora.
V sobotu 31.03.2007 OkO SPZ
Námestovo, LESY SR, š.p.,
Odštepný závod Námestovo, PZ
Oravská Polhora, Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ pod
záštitou prezidenta SPZ Ing. Mariána
Lipku sa bude konať odborný seminár
„MANAGEMENT JELENEJ
ZVERI V PRIHRANIČNÝCH
POĽOVNÝCH REVÍROCH
NA ORAVE“.
PZ Oravská Polhora sa z návštevy
hlavne prezidenta SPZ Ing. Mariána
Lipku, všetkých členov Slovenského
poľovníckeho zväzu, ale i širokej
verejnosti, mladých i starších teší, a
zároveň na túto výstavu pozýva.
LESU ZDAR!
(Ing. Marián Juritka)

V rámci ukončenia a vyhodnotenia projektu prijali starosta obce Ing. Peter Horváth
ako aj poslanci obecného
zastupiteľstva pozvanie od
svojich kolegov spoza hraníc
na krátke posedenie spojené
s odovzdávaním diplomov a
vecných cien účastníkom projektu. Ako povedal starosta
obce Jelešnia: Dúfam, že spolupráca medzi našimi obcami
sa bude aj naďalej rozvíjať a
to nielen v oblasti kultúry, ale
aj športu, rozvoja cestovného
ruchu a iných odvetví“.
My môžeme len súhlasiť a snažiť
sa aktívnejšie
nadväzovať
nové druhy spolupráce nielen s
Jelešniou, ale aj s ostatnými obcami a tak postupne prispievať
k myšlienke jednotnej Európy.

Aj malý Dávid Korman sa úspešne
zapojil do projektu

Nezabudnuteľné priateľstvá

Projekty zamerané na výmenu
kultúrnych tradícií a poznatkov
sú veľmi dôležitým nástrojom zbližovania sa rôznych
národov a kultúr. Výsledkom
je nielen množstvo nových a
hodnotných umeleckých diel,
ale predovšetkým množstvo
nových priateľstiev, kontaktov a posilňovanie vlastnej
kultúrnej identity v rámci
Európskeho spoločenstva.
(Michal Strnál)

www.oravskapolhora.sk
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Samospráva
Uznesenie č. 2/2007

z riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Oravskej Polhore,
(16. marca 2007)
A/ BERIE NA VEDOMIE
1.Predložený zoznam neplatičov
na dani z nehnuteľností.
2.Kontrolu plnenia uznesenia
z posledného zasadania obecného
zastupiteľstva.
3.Sťažnosť p. Margity Plevjakovej, bytom Oravská Polhora čs.
314 ohľadom zriadenia predajne
poľnopotrieb v Dome služieb.
4.Žiadosť p. Mariána Koňarčíka
a spol., bytom Oravská Polhora
čs. 1042 o spevnenie brehu Polhoranky, ktorá bola prerokovaná
a zároveň postúpená SVS, š.p.,
Ružomberok.
5.Žiadosť p. Ľudmily Ďubašákovej
a spol., bytom Oravská Polhora
čs. 505 o vybudovanie el. prípojok
k rodinným domom.
6.Informácie
ohľadom
prevádzkového poriadku cintorína,
predložené správcom cintorína
p. Ivanom Matisom.
B/ VOLÍ
1.Návrhovú komisiu:
Predseda: p. Eugen Vorčák
Členovia: Ing. arch. Milan Labudiak a Bc. Michal Strnál
2.Overovateľov zápisnice: p.
Štefan Pienták a p. Štefan Cubinek
C/ SCHVAĽUJE
1.Žiadosť p. Jána Vargončíka a
manž., bytom Oravská Polhora čs.

735 o trvalé odňatie poľnohosp.
pôdy podľa § 17 zákona č.
220/2004 Z. z. a to KN parcely
č. 17440/12 orná pôda o výmere
547 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na
ktorej plánujú výstavbu rodinného
domu.
2.Žiadosť p. Jána Vargončíka a
manž., bytom Oravská Polhora čs.
735 o súhlas k výstavbe rodinného
domu na KN parcele č. 17440/12
v k.ú. Oravská Polhora s tým, že
výstavbu prístupovej komunikácie
a inžinierske siete si stavebník vybuduje na vlastné náklady.
3.Žiadosť Ing. Mariána Juritku a
manž., bytom Oravská Polhora čs.
180 o o trvalé odňatie poľnohosp.
pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004
Z. z. a to KN parcely č. 7110/4
orná pôda o výmere 213 m2 a KN
parcely č. 7130/12 orná pôda o
výmere 72 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na ktorých plánujú výstavbu
rodinného domu.
4.Žiadosť Ing. Mariána Juritku a
manž., bytom Oravská Polhora čs.
180 o súhlas k výstavbe rodinného
domu na KN parcelách č. 7110/4,
6075/7 a 7130/12 v k.ú. Oravská
Polhora.
5.Žiadosť p. Jozefa Marlengu a
spol., bytom Oravská Polhora čs.
466 o odkúpenie pozemku KN
parcela č. 9818/7 zastavaná plocha
o výmere 56 m2 v k.ú. Oravská
Polhora v cene 100.- Sk/m2.
6.Žiadosť p. Jozefa Marlengu a
manž., bytom Oravská Polhora čs.
466 o odkúpenie pozemku KN parcela č. 9818/8 zastavaná plocha o
výmere 5 m2 v cene 100.- Sk/m2.
7.Žiadosť p. Gabriely Masničákovej, bytom Oravská Polhora
čs. 821 o zníženie platby za odpad
pre 2 maloleté deti o sumu 201Sk

8.Príspevok vo výške 2.000.- Sk na
vydanie diela „Lexikón oravských
šľachtických rodov“ pre MV SR,
Štátny archív v Bytči, pobočka
Dolný Kubín.
9.Žiadosť p. Eugena Vorčáka
a manž., bytom Oravská Polhora čs. 47 o súhlas k výstavbe
polyfunkčného objektu na KN
parcelách č. 2185, 2186 a 2187 v
k.ú. Oravská Polhora.
10.Plán kontrolnej činnosti na rok
2007 hlavného kontrolóra.
11.Nákup 4 kusov kontajnerov na
sklo.
12.Nákup oblečenia pre hrobárov.
13.Úhradu 10.000.- Sk za prenájom pozemku za parkovanie motorových vozidiel za rok 2007 p.
Antonovi Marlengovi, Oravská
Polhora čs. 902.
14.Presun finančných prostriedkov
z rezervy v sume 100 tis. Sk na dofinancovanie fekálneho prívesu.
15.Zvýšenie členského príspevku
z 5.- Sk na 10.- Sk/na obyvateľa
pre Združenie Babia Hora.
16.Odpredaj akcií a podpísanie
Zmluvy o kúpe zaknihovaných
cenných papierov so spoločnosťou
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina.
D/ UKLADÁ
1.Komisií pre životné prostredie
a pôdohospodárstvo v spolupráci s obecným úradom preveriť
dodržiavanie VZN o odpadoch a
spôsobe likvidácie komunálneho
odpadu vo všetkých prevádzkach
v obci.
Overovatelia:p. Štefan Pienták
p. Štefan Cubinek

E/ DOPORUČUJE
1.Starostovi obce sťažnosť p.
Margity Plevjakovej akceptovať
pri uzatváraní nájomnej zmluvy
s pani Jolanou Tarčákovou.
F/ ZAMIETA
1.Žiadosť p. Martina Bjeláka,
bytom Oravská Polhora čs. 45 o
odkúpenie pozemku KN parcela
č. 790/6 o výmere 578 m2 v k.ú.
Oravská Polhora, nakoľko obec
zatiaľ neplánuje predaj tohto
pozemku.
2.Žiadosť p. Petra Vargončíka a
manž., bytom Oravská Polhora čs.
112 o súhlas k vyňatiu poľnohosp.
pôdy z PPF KN parcely č. 644/8 o
výmere 214 m2 a zároveň žiadosť
o súhlas k výstavbe rodinného
domu na uvedenom pozemku,
nakoľko zameranie pozemku geometrickým plánom nie je v súlade
s predpokladanou výstavbou
miestnej komunikácie.
G/ ODROČUJE
1. Žiadosť p. Michala Rentku,
bytom Oravská Polhora čs. 109
o súhlas k vyňatiu lesnej pôdy z
PPF KN parcely č. 3508/9 lesná
pôda o výmere 21 m2 a KN parcely č. 3508/10 lesná pôda o výmere 581 m2 v k.ú. Oravská Polhora a zároveň žiadosť o súhlas k
výstavbe rekreačnej chaty na uvedených pozemkoch, nakoľko je
potrebné predložiť list vlastníctva
k pozemkom.
Ing. Peter Horváth
starosta obce

Vzácna návšteva

Priateľské posedenie starostov Jelešňie a Oravskej Polhory

O dianie v našej obci sa
15.03.2007 v rámci poslaneckého prieskumu zaujímal
náš rodák , poslanec SNR
PeaDr. Jozef Tarčák, ktorý za
účasti starostu obce si priamo
v teréne prezrel rozvojové
zámery obce. Zaujímal sa
o možnosti vysporiadania
pozemkov, ktoré sú základnou podmienkou pre rozvoj
infraštruktúry potrebnej pre
uľahčenie života

a trávenie voľnočasových
aktívit občanov našej obce.
Rozšírenie kultúrneho domu
na multifunkčný dom, parkovisko a príjazdovú cestu ku kostolu a cintorínu, vybudovanie
súbežnej cesty od dolnej školy
po kostol. Prisľúbil pomoc pri
zabezpečovaní
finančných
prostriedkov na úpravu futbalového a športového areálu.
(Redakcia)
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ZŠ s MŠ 1-4.
Je dieťa pripravené na vstup
do školy?

vVlastivedný kvíz (13. 3.2007)
vHviezdoslavov Kubínškolské kolo (20. 3. 2007)
vMatematický klokan
(21. 3. 2007)
vVychádzka do knižnice
(23. 3. 2007)
vPytagoriáda (26. 3. 2007)
vRozprávka pre celú školu,
(27. 3. 2007)
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Učiteľky si pre ne pripravili pekné, hodnotné ceny a nechýbala
ani tombola, na ktorú už mnohí netrpezlivo čakali. Počas
zábavy sa mohli občerstviť v
bufete, ktorý ponúkal nápoje,
sladkosti, ale aj šišky, ktoré
im pripravila pani kuchárka.
Rodičia zase prišli svoje ratolesti podporiť a to najmä
tých najmenších, pre ktorých je
ich prítomnosť zvlášť dôležitá.
O zábavu sa im postaral
Michal Strnál.. Po celý čas nás
sprevádzal modernou hudbou,

ktorá roztancovala nielen naše
masky, ale aj zopár rodičov.
Dúfame, že sa všetci dobre
zabávali a že karneval zostane ich obľúbenou akciou.
Ak si chcete oživiť spomienky
na
tento
deň,
kliknite si na stránku obce
www.oravskapolhora.sk časť
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481.
Možno tam uvidíte známe tváre.

al

va

l

va

l

(Mgr. Eva Adamčíková)

rne
v

vSlovenský slávik- príprava
na okresné kolo

vykonať základnú hygienu,
vedieť si uložiť veci v skrinke,
reč by mala byť čistá (malé
chyby napraví logopéd). Malo
by sa vedieť vyjadrovať celými
vetami, poznať veci okolo seba
a vedieť ich pomenovať. Malo
by vedieť vychádzať s druhými
deťmi (podeliť sa, znášať prehru). Čas, ktorý venujú rodičia
deťom sa im vráti v podobe spokojného a úspešného prváka,
ktorý sa bude tešiť zo svojich
úspechov a nebude sa trápiť.
Nezabúdajme, že každý človek
je jedinečný. Niečím je obdarený
viac, iným menej. Rozvíjajte
u detí ich prirodzené dary a
tiež venujte pozornosť jeho
slabším schopnostiam. Čas,
ktorý venujú rodičia deťom
sa im vráti v podobe spokojného a úspešného prváka,
ktorý sa bude tešiť zo svojich
úspechov a nebude sa trápiť .

Ka

vVýstavka kníh s predajom,
počas celého mesiaca

rne

Školské aktivity v marci

rne

Zo školského
kalendára

Ka

V materskej škole tvrdia, že je
príliš hravé. Alebo sa pri zápise
dozviete, že nezvládlo to, čo
v jeho veku malo. Každý rodič
môže ešte v predškolskom
veku dať posúdiť pripravenosť
dieťaťa na vstup do školy
vPedagogicko-psychologic.
poradni v Námestove. Tam mu
môžu navrhnúť odklad povinnej
školskej dochádzky o jeden rok.
Je to čas pracovať s dieťaťom
na jeho rozvoji. Sú aj rodičia,
ktorí sa rozhodnú pre odklad
aj napriek tomu, že dieťa je
zrelé na vstup do školy. Ako

dôvod uvádzajú „predĺženie detstva“. Tu však vzniká riziko, že
sa dieťa naučí počas dochádzky v MŠ to, čo by malo vedieť až
v 1.ročníku. V škole sa potom
nudí, zabáva, vyrušuje. Nastáva problém aj napriek tomu,
že dieťa je inteligentné. Druhý
prípad je, ak sa zaškolí dieťa,
ktoré nie je zrelé na vstup do
školy. Má problémy v učení.
Vzniká u neho pocit menejcennosti, nik ho nepochváli.
Naopak, vo všetkom zlyháva
a to vyústi do porúch správania. Je dôležité vybrať pre
svoje dieťa ten „správny čas“
na vstup do školy. Rodičia
môžu k tomu veľmi pomôcť
. Všímajú si, či dieťa vydrží
istý čas venovať sa činnosti,
ktorá si vyžaduje pozornosť.
Pomáhajú dieťaťu byť samostatným, zvykať si na cudzích

Ka

V rodinách , kde majú
„predškoláka“, je obdobie od januára do júla
rozhodovaním. Dať ho
do prvého ročníka, alebo
ešte rok počkať?

ľudí a prostredie. Včasne
zachytiť rečové, sluchové, zrakové a iné poruchy a navštíviť
odborníka. Veľa sa s dieťaťom
rozprávať čistou rečou, aby sa
mu rozširovala slovná zásoba.
Odpovedať mu na otázky, čítať
knihy, vysvetľovať javy okolo
nás. Nabádať ho strihať, kresliť,
modelovať, navliekať korálky
a robiť rôzne činnosti rukami.
Učiť ho pravidlá správania
(poďakovať, poprosiť, vedieť
čakať, ospravedlniť sa) ,denný
režim (obliecť sa, nachystať
si veci do škôlky) a hygienickým návykom (umývanie
zubov, rúk, sprchovanie). Nie je
potrebné učiť deti čítať a písať.
V šiestom roku života by malo
vedieť počítať do 6, poznať
základné geometrické tvary,
farby, vedieť dokresliť predpísané tvary, mať rozvinutú
jemnú motoriku. Malo by sa
vedieť obliecť, zaviazať si
šnúrky a zapnúť gombíky,

A opäť nadišiel ten deň,
na ktorý sa deti každý rok
tešia. Chystal sa karneval!
Dňa 16.2.2007 o 14-tej hodine
sa dolná chodba ZŠ 1. – 4. v
Oravskej Polhore zmenila na
svet rozprávkových bytostí.
Niet pochýb o tom, že tento
čarovný svet je deťom blízky a
k rozprávkam majú pozitívny
vzťah. O tom, že deťom nechýba hlavne fantázia a tvorivosť
svedčilo aj množstvo masiek,
ktoré si zhotovovali za pomoci
svojich rodičov, či príbuzných.

(Mgr. Karin Krausová)

www.oravskapolhora.sk
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Predstavujeme záujmové krúžky
Počítačový krúžok
V tomto školskom roku bol najväčší záujem o tento záujmový
útvar. Máme zriadenú počítačovú učebňu s desiatimi počítačmi
a pripojením na internet. Keďže sme chceli uspokojiť všetkých
záujemcov, rozdelili sme ich do štyroch skupín. Aj niektorí starší
žiaci využívajú u nás možnosť krúžkovej činnosti. Počítačová
gramotnosť u žiakov je rôzna, najťažšie je to s malými prvákmi
a žiakmi, ktorí nemajú doma počítač. Tých pani učiteľka učila
pracovať s počítačom od základov. Okrem rozličných hier a „chatovania“ sa učia pracovať s textovými editormi, kresliť, nájsť
si na internete rôzne informácie potrebné na tvorbu projektov
na vyučovanie. Žiaci majú k dispozícii aj rôzne výukové programy. Tieto využívajú aj vo voľnom čase ale aj na vyučovacích
hodinách. Pri učení majú pocit, že sa hrajú. Potreba počítačovej
gramotnosti je samozrejmosťou súčasnej doby aj budúcnosti,
preto je dobré, že žiaci javia o túto oblasť prirodzený záujem .
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Valentínske srdce
Počas fašiangov prebiehali na
ZŠ 1-4 rôzne veselé a zaujímavé akcie . Medzi tohtoročnú novinku patrila súťaž o najkrajšie
valentíske srdiečko. Do súťaže
sa mohli zapojiť žiaci všetkých
ročníkov,
pričom
hlavnou
prioritou bolo ,aby srdiečka
žiaci zhotovili vlastnoručne
s využitím rôznej techniky.
Deťom sa táto myšlienka
zapáčila a fantázií medze
nekládli. Do súťaže sa zapojilo 28 deti, no každý výrobok
bol unikát. Niektorí využili
pestrosť farieb, iní sa pohrali
s ihlou, iní zase vsadili kartu
na ozdobnosť výrobku. Keďže
vybrať skutočného víťaza bolo
veľmi ťažké všetky deti dos-

tali špeciálnu sladkú odmenu veľkú tortu v tvare srdiečka,
o ktorú sa nám postarala naša
pani kuchárka. Deti si na torte
veľmi pochutili a už sa tešia
na ďalšie kreatívne súťaže.
(PaedDr. Katarína Revajová)

Karneval v našej MŠ

Anglický jazyk
Je to krúžok, o ktorý je tiež veľký záujem. Realizuje sa v
troch skupinách. Žiaci sa rôznymi formami a metódami učia
základom tohto svetového jazyka, ktorý má široké využitie
vo všetkých odvetviach. Tiež ho budú potrebovať vo vyšších
ročníkoch . Nebudú musieť začínať od základov a učenie bude
pre nich ľahšie. Navštevujú ho dobrovoľne, neznámkuje sa. A
tak nemajú pocit nátlaku a stresu zo známok. Pri výučbe sa
hrajú, kreslia, dopĺňajú, rozprávajú sa. Tiež radi využívajú
počítačové výukové programy. Pani učiteľka im pripravila aj
súťaž s vecnými cenami, čo sa im veľmi páčilo a boli pozitívne
motivovaní. V dnešnej dobe, keď pri hľadaní kvalitnejšieho
zamestnania je samozrejmou podmienkou cudzí jazyk, pozitívny postoj k nemu len poteší. V budúcom čísle budeme
pokračovať v predstavovaní ďalších záujmových útvarov.

Školský klub detí
Tak ako po uplynulé roky ,
aj v súčasnosti je na ZŠ 1-4
zriadený školský klub detí,
medzi občanmi ponímaný aj
ako družina. Momentálne ho
navštevuje 20 žiakov, ale od
začiatku školského roka sa
v konečnom dôsledku vystriedalo už 26 detí. Žiaci sa
majú možnosť do školského
klubu prihlásiť kedykoľvek

počas roka, nie je však podmienkou, že školský klub
musia navštevovať každý deň
v týždni, taktiež čas odchodu je
flexibilný , pričom najneskorší
čas odchodu je po dohode
s rodičmi o 15. hodine. Počas
času stráveného v školskom
klube majú žiaci možnosť
kvalitne a duchaplne využiť
voľný čas na domácu prípravu
na vyučovanie , zdokonalenie
svojich zručností pri mnohých

„ Fašiangové masky, zakryjú
nám vlásky. Tváričky nám
schovajú, radosti nám dodajú.“
A naozaj! 15.02.2007 sa
naša MŠ zázračne premenila na krásnu rozprávkovú
krajinu, v ktorej svorne
nažívali a veselo sa zabávali
princezné a strašidlá, zvieratká a zbojníci, šašovia a
víly.... Všetky masky sa predstavili v kruhovom tanci s
pani učiteľkami a rodičmi.

praktických činnostiach , ale
taktiež na nadobúdanie nových
vedomostí. Spolu s deťmi sa
podieľame aj na organizovaní
rôznych školských akcií a
na estetickej stránke školy.
Školský klub má k dispozícií
aj počítačovú miestnosť,
ktorú môžu žiaci využiť na
samovzdelávanie ,či už surfovaním po internete , alebo
hraním rôznych didaktických
hier. V súčasnosti patria medzi

K dobrej nálade prispeli aj
súťaže s rodičmi a deťmi.
Zábava pokračovala až do
konca kedy porota rodičov
rozhodla o udelení I. ceny
– velikánskej torty a hračky
pre všetky masky, pretože
boli originálne a jedinečné.
Tanec, spev, radosť a smiech
v tomto fašiangovom čase
bol odmenou pre deti, za ich
úspešný zápis do I. triedy.

(Kolektív učiteliek MŠ)

najobľúbenejšie hry z anglického jazyka , pričom mnohé
z detí navštevujú krúžok
anglického jazyka. Aj keď
nám tohtoročná zimná nádielka skrížila v mnohom plány,
veríme že v budúcnosti sa nám
podarí zorganizovať ďalšie
pripravované akcie a zároveň
sa už všetci tešíme na nových
členov
školského klubu.
(Kolektív učiteliek ZŠ)
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ZŠ s MŠ 1-9.
MONITOR 9
1. Koho sa týkal
Monitor 9?

4. Ako prebiehalo samotné
testovanie?

Testovanie Monitor 9 sa týkal
všetkých žiakov 9. ročníka na základných školách a špeciálnych základných školách v SR s vyučovacím
jazykom slovenským, maďarským
a ukrajinským. Testovanie sa týkalo
aj žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP).

- Testy sa na školách odpečatili
v deň testovania ráno (najskôr o 7.15
hod). Testovanie žiakov sa začalo
o 8.00 hod.
- Žiaci počas testovania nepísali
svoje odpovede do testov, ale na
osobitné odpoveďové hárky (OH).
- Na začiatku testovania vyplnili
najskôr žiaci niektoré údaje v záhlaví
OH. Väčšinu identifikačných údajov
na OH vyplnili vopred učitelia, každý
žiak dopisal iba testovú formu
(A alebo B) a tzv. kontrolné číslo
uvedené na prednej strane testu.
- Ako prvý v poradí žiaci písali test
z matematiky, a to v čase od 8.10
hod do 9.40 hod.
- Počas písania testov žiaci sedeli v
laviciach po jednom. Žiaci v susedných laviciach písali rozdielne formy
testu (A, B).
- Na priebeh testovania dohliadali
učitelia z iných škôl .
- Po dopísaní testu z matematiky
mali žiaci 20 minút prestávku (9.45
– 10.05 hod).
- Ako druhý v poradí žiaci písali test
z vyučovacieho jazyka, a to v čase

2. Kedy sa uskutočnilo
testovanie?
V tomto školskom roku sa testovanie uskutočnilo v utorok 13.
marca 2007. Pôvodne bol stanovený termín 6. február, ale MŠ SR
rozhodlo o presunutí testovania na
neskorší termín pre vysoký počet
chorých žiakov. Na našej škole sa
testovania zúčastnilo 94 žiakov.
3. Z čoho boli žiaci testovaní?
Každý žiak 9. ročníka ZŠ písal dva
testy:
vtest z vyučovacieho
jazyka (slovenský jazyk a literatúra)
vtest z matematiky .

Deň učiteľov
28.marec

Sú práve ako sťahovavé
vtáky a presne ako padajúca
hviezda. Ujdeme z polí ako
divé maky a oni - vážni -s
dlaňou plnou lásky naveky
v nás hniezdia.
“Komukoľvek môžeš pomôcť,
pomôž rád. Veď dávno sa
hovorí, že slúžiť a pomáhať sú
vlastnosti vznešených ľudí.”

/J. A. Komenský/

... 28. marec sa u nás pokladá

za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je
spätý s menom učiteľa národov
- Jana Amosa Komenského.
Tento veľký pedagóg svojou
pedagogickou činnosťou
strana | 6

i náhľadmi sa zaradil medzi
významné osobnosti v dejinách
myslenia.
V jeho ideách, humanizácii a
demokratizácii školy pokračujú
učitelia i dnes. I napriek tomu,
že prežívajú dobu, ktorá
školstvu príliš nepraje, záleží
im na tom, aby pripravili do
života vzdelaných schopných
mladých ľudí. Prácu učiteľa
si však mladí vedia oceniť až
keď dospejú. Vtedy skutočne
ohodnotia vzťah, ktorý k nim
učitelia mali. Spomenú si na
pohladenie pani učiteľky v ma

od 10.15 hod do 11.15 hod.
- Pre žiakov so ŠVVP platil iný (individuálny) časový harmonogram.
5. Aký vplyv budú mať výsledky
z Monitora 9 na prijatie žiaka na
strednú školu?
Vyhláška MŠ SR č.145/1996 Z.z. o
prijímaní na štúdium na stredných
školách v znení neskorších predpisov dáva v § 4 ods. 2 a 3 riaditeľovi
školy právomoc (po prerokovaní
v školskej rade) stanoviť formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky, ako
aj kritériá na úspešné vykonanie
skúšky, na prijatie na štúdium aj na
prijatie uchádzača bez prijímacej
skúšky. V § 6 ods. 6 riaditeľovi školy
ukladá „prihliadať na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní
žiakov 9. ročníkov základných
škôl“, avšak nijako nešpecifikuje,
ako výrazne sa má na tieto výsledky prihliadať. Riaditeľ školy má
teda pomerne veľkú voľnosť v rozhodovaní: na jednej strane môže
stanoviť, že určitý výsledok v Monitore 9 je postačujúcou podmienkou
na prijatie žiaka bez prijímacej
skúšky, na druhej strane môže
stanoviť, že výsledok z Monitoru
9 sa bude podieľať na celkovom

terskej škole, ktorá suplovala
ich mamu. Spomenú si na pani
učiteľku, ktorá ich trpezlivo
učila čítať a písať a otvorila im
tak cestu k poznávaniu.
Spomenú si na pani učiteľky a
pánov učiteľov, ktorí na nich
boli prísni a pomohli im vniknúť
do tajov matematiky, poznania prírodných zákonov, nádhery literatúry a naučili ich aj
spievať a športovať. Uznávajú,
že pripravili svojim učiteľom
radostné, ale i ťažké chvíle, že
ich práca nekončí zvonením a
že aj ich učitelia majú vlastné
rodiny, vlastné deti, o ktoré sa
treba tiež starať.
Takýmito návratmi do žiackych
a študentských čias si vytvárajú
obraz o poslaní učiteľa, jeho
zodpovednej práci, za ktorú
patrí všetkým učiteľom úprimná vďaka.
(Mgr.Jolana Tarčáková)

hodnotení žiaka v rámci prijímacieho konania povedzme piatimi
percentami, teda celkom bezvýznamne. Svoje rozhodnutie musí
každá škola zverejniť na výveske do
15. januára (pre odbory, pri ktorých
sa koná talentová skúška), resp.
do 20. marca pre všetky ostatné
učebné a študijné odbory.

Na hodinách
literatúry
V piatom ročníku ZŠ žiaci
na
hodinách
literárnej
výchovy postupne objavujú
klenoty ľudovej slovesnosti,
vnikajú do krás ľudovej rozprávky, spoznávajú históriu
tajomných povestí, bájí a
príbehov. Sami na hodinách
môžu využiť aj vlastné
tvorivé schopnosti a napísať
báseň alebo príbeh, ktorý
počuli alebo zažili. Prípadne
použijú na tvorbu príbehu
vlastnú fantáziu a nonsens
/nezmysel/. Nonsens žiakov
vždy zaujal svojím humorom a veľmi radi naň písali
krátke básne. Určite Vás
niektoré záujmu.
(Mgr. Oľga Mačorová)

Lev a koza
Lieta koza po pralese
Na chrbte si leva nesie.
Lev zakvílil, zima mu je
koza si zas pospevuje.
„Lev ľahučký ako myška
Od strachu a zimy zuby stíska”
Keď pristáli, zajasali,
z pralesa hneď zutekali.

/Martina Fidríková ,5.B/

Hroch
Ja som hladný hroch,
Jem z tanierov troch.
Je to iba trocha
pre hladného hrocha.
Žena mi však stále vraví:
„Už nejedz, máme málo stravy!
Od toho jedla choď preč,
Radšej si cvič hrošiu reč!“

/Nikola Cvoligová, 5.B/

www.oravskapolhora.sk
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Farnosť
Krížová cesta
Pane Ježišu, tajomstvo
utrpenia je veľké a nutné
pre všetky veky.
Zastavenia krížovej cesty
hovoria jasnou rečou.
Pane, daj nám svojho
Ducha, aby sme ho
dokázali v nich objaviť,
spoznať a prijať aj cez
gestá ruky našej alebo
niekoho iného.

1.Pán Ježiš je odsúdený
Ak sú okolo mňa ľudia, nad
ktorými mávnem rukou, deje
sa v mojom živote zlo Kristovho odsúdenia. Odpusť, že
mávnem rukou nie nad zlom,
ktoré mi niekto urobí, ale
nad ľuďmi, ktorí robia zlo.
2.Pán Ježiš berie kríž
Uctievam Kristovu
ruku zvierajúcu
kríž. Pane Ježišu,
nech viem, že nesiem kríž s tebou a
nie za teba, nech
mám úctu ku
každej ruke, ktorá
ako-koľvek pracuje pre človeka
a jeho spásu, lebo je to ruka,
ktorá ti pomáha niesť kríž.
3. Pán Ježiš prvý krát
padá
Ježiš padá, vlastne
každý náš pád je
jeho pádom. Zastav sa a premýšľaj
hlavou i srdcom.
Rád by som tu videl ruku, ktorá
kričí: Stoj! Pozor!
Zastav sa! Nech vo svojich pádoch, ktoré Bože nechceš, objavím to, čo chceš.

4.Pán Ježiš sa stretáva s
matkou

Ako je mávnutie, ktoré ho
odsúdi, tak je i mávnutie, ktoré
ho dvíha ... Srdečné mávnutie
volá a vyznáva – mám ťa rád.
Panna Mária, nauč ma niesť
kríže – nielen rukami, ale i srdcom.

9.Pán Ježiš tretí krát
padá
Prečo Ježišova ruka neostala
ležať? Čo je dôvodom jeho
povstania? Boh tak miloval
svet, že poslal svojho Syna a
ten z lásky dotiahol všetko až
do konca. Pane Ježišu, neviem,
ako sa ti odvďačím.
10.Ježišovi zvliekajú
šaty

5. Šimon pomáha
Moja ruka sa hodí na úder i
pohladenie. Čo si vyberiem?
Bože, ďakujem ti za ruky, nech
mi pomôžu k spáse nie k zatrateniu.
6.Veronika podáva šatku
Veronika má cit... nahmatá
rukou šatku a podáva ju. Pane
Ježišu, nech vidím srcom
– potom pochopím, čo kto
potrebuje, čo ho bolí, i to, ako
pomôcť.

Berú šaty... Pane Ježišu, nech
pochopím Božiu logiku, že:
viac vlastní, kto rozdáva, viac
žije, kto sa obetuje...
11. Pána Ježiša pribíjajú
na kríž
Klaniam sa ruke starého
človeka...Klaniam sa ruke
zmrzačenej, chorej. I ona má
moc Ježišovej ruky, pribitej na
kríži.
12.Pán Ježiš umiera
Vidíš ruku, ktorá pozýva, volá,
tiahne... „Poď za mnou.“
13. Ježiša skladajú
z kríža

7.Pán Ježiš druhý krát
padá
Stoj! Nevidíš, že pred tebou
leží človek? Stoj! Pane Ježišu,
niekedy nevidím, ale niekedy
aj vidím a ...
8.Plačúce ženy
Ruka, ktorá stopuje dáva najavo: Potrebujem cestovať
s tebou. Zastav mi, Pane Ježišu,
a vezmi ma so sebou.
„Poď a nasleduj ma...“

Ruky skleslé únavou. Sú
unavené od lásky, od utrpenia,
od dobrých skutkov...
Tie ruky sú cenné!
14.Pohreb
Cesta na Kalváriu je cestou k
tebe. Boh išiel krížovou cestou,
aby ti priniesol dar. Zovretá
dlaň niečo skrýva – tušíš čo?

Je v nej ŽIVOT!

“Tu sú moje ruky, Pane Ježišu,
polož na ne, čo chceš, vezmi
z nich, čo chceš, veď ich, kam
ty chceš... Vo všetkom sa staň
tvoja vôľa.”
Ako bojovať s
pokušeniami?
Pokušenia sú myšlienky, ktoré
sa v človeku objavia vtedy,
keď sa nachádza v stave
bezútešnosti, keď sa nachádza akoby na púšti. Na púšti
človek vidí, čoho je schopná
jeho slabosť, hriešnosť,
zatvrdlivosť a čím je bez Božej
milosti. Čo máme robiť, keď
prežívame pokušenie?
vPokušenia neskrývaj!
vSnaž sa nájsť
v pokušení lož
vPomenuj to!
vChoď opačným
smerom!
vNeutekaj!
vDaj súhlas ku skúške!
vNepoddaj sa strachu!
vPokušenie neuspokojíme tým, že mu
podľahneme!
vPokušenia sú normálnymi prostriedkami
duchovného rastu!
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Kultúra
Herecké schopnosti sa
skrývajú v každom z nás
Po niekoľkých rokoch sa
do našej obce opäť vracia
divadelníctvo. Pod vedením
Antona Kutliaka sa kolektív
mladých divadelníkov pripravuje na svoju hereckú
premiéru. Sme radi, že
rastie záujem mladých
aj o takúto voľnočasovú

2 / 2007

Polhoranka nahrávala v Slovenskom
rozhlase

aktivitu.
V
súčasnosti
naši
nádejní
umelci
poctivo nacvičujú satirickú
hru Okuliarnik, ktorú
predstavia verejnosti počas
Veľkonočných
sviatkov.
Dovidenia na premiére!
Polhoranka v štúdiu Slovenského rozhlasu

Mladí divadelníci sa nám čoskoro predstavia vo svojej prvej premiére

Dňa 8.2.2007 sa ľudová hudba Polhoranka zúčastnila
na nahrávaní v Slovenskom rozhlase, „polhorskýk nut“.
Nahrávka bude podkladom súťažnej nahrávky, ktorou sa
Slovenský rozhlas bude uchádzať o ocenenie v európskej
súťaži národných rádií štátov Európy v kategórii originálnych
prejavov ľudových piesní. Už len angažovanie ľudovej hudby
z Oravskej Polhory svedčí o dobrom mene Oravskej Polhory
na Slovensku, hodnote našich tradícii, ktoré boli po stáročia
odovzdávané z generácie na generáciu po dnešok. Je potrebné
aby sme si to ako občania našej obce uvedomili a boli hrdí
na tradície našich predkov, ktoré nás tak dobre reprezentujú
a sú naším jedinečným a neopakovateľným bohatstvom
v rámci Slovenska, ale aj v Európskom rozmere. Na záver mi
prichodí dodať slovenské príslovia: Pod svetlom je najväčšia
tma“ , alebo „Ďaleko sa dívaš a pod svoj nos nevidíš“.

Marec

mesiac knihy

Zamyslenie sa:
Knihy. Pre niektorých neoddeliteľná súčasť povinného
čítania, pre iných čas oddychu a pre zvyšok iba popísané
hárky papiera. Ako ich však
vníma dnešná „nová“ generácia? Sú ich zástancami alebo
odporcami? Knižnice dýchajú
prázdnotou, zatiaľ čo internetové kaviarne sú preplnené
ľuďmi, hlavne tými mladými,
čo je veľmi zarážajúce. Ale
keby sme porovnali niektoré
informácie v literatúre s internetom, s úžasom by sme zistili,
že informácie na internete sa
vôbec nezhodujú s faktami, o
ktorých sme sa dočítali v danej
literatúre. Ja viac dôverujem
strana | 8

literatúre a internetu sa iba
pridržiavam. A ako trávime
naše voľné večery? Samozrejme pozeraním televízora, dokonca vymeníme knihy za reallity šou, ktoré zabíjajú fantáziu.
Skúste sa opýtať niekoho, kto
čítal knihu, ktorá bola neskôr
sfilmovaná, nech vám porovná
dojmy. Väčšina opýtaných vám
odpovie, že kniha bola mnohokrát lepšia, pretože si dej a
postavy vedeli lepšie predstaviť
a hlbšie sa vžiť do príbehu.

Zatiaľ čo vo filme niektoré
pasáže jednoducho chýbali
alebo boli inak sformulované.
Myslím si, žeby sme nemali
zabúdať na knihy a nemali by
sa tiež vytrácať z nášho života a
z našich domácich knižníc.
Známy pedagóg J.A.Komenský
povedal: “Nemilovať knihu
znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“
Tento výrok aj v našej dobe
nestratil nič na aktuálnosti.

Vyjadruje nám jedinečnosť a
nenahraditeľnosť knihy. Pri
súčasnej mediálnej revolúcií sa
zdá, akoby kniha v klasickom
poňatí strácala na popularite.
Televízia, rozhlas, internet a
mnoho iných médií ju vytláča
z našich rúk. Náročná doba
a uponáhľanosť tiež neprospievajú čitateľovi. No tento
hranatý papierový zázrak má
pre mňa a pre mňa podobných určite väčšiu cenu ako
najmodernejšie médiá. Jeden
z najprospešnejších vynálezov
pre ľudstvo – Guttenbergova
kníhtlač – určite prežije aj integrovaný obvod a mikroprocesor. Počítač sa stáva modlou, ale dušu nenakŕmi. To sa
darí kvalitnej knihe, veď je to
najlepší priateľ človeka.
(Mgr. Jolana Tarčáková)
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APRÍL
Lesy sú neoddeliteľnou
súčasťou životného prostredia človeka a predstavujú
jeden z významných zdrojov
rozvoja ľudskej civilizácie. Sú
naším národným bohatstvom,
„rodinným zlatom“ našej
spoločnosti. Zaberajú 40%
územia malebnej slovenskej
krajiny. S výmerou lesa –
vyše dvoch miliónov hektárov
sa
Slovensko
zaraďuje
medzi najlesnatejšie krajiny
na „starom“ kontinente.
Apríl je krásne ročné obdobie,
ktorému sme po dlhé roky
prisudzovali

Polhorské noviny

- mesiac lesov
prírastok – Mesiac lesov.
Využívali sme prebúdzajúcu
sa prírodu na propagáciu
významu lesa a lesného
hospodárstva pre celú spoločnosť. V „poprevratových“
rokoch, akoby sme boli
opustili od tohto dobrého
zvyku, čo bolo, žiaľ, na
škodu lesov. Práca v lese
nebola nikdy ľahká a nie je
ľahká ani teraz, i keď ručné
píly používané od čias Márie
Terézie nahradili motorové
píly a neskôr ťažbové stroje.
Ale za obyčajné motyky či
krompáče pri zalesňovaní,
najmä v horských lesoch
nemáme ani v súčasnosti

vhodnú náhradu.S odstupom
času si však uvedomujem,
že mesiac lesov nebol zlý
nápad. Verejnosť vníma lesy
trochu zvláštne: sú ľudia,
ktorí sa často na les pozerajú
len ako na zdroj suroviny,
kde-kto sa vyhlasuje za
ochrancu prírody, ale keď
sa ocitne v lese, zabúda na
dobré mravy. Dôkazom je
vypaľovanie trávy, plašenie
zveri, skládky komunálneho
odpadu, krádeže vianočných
stromčekov – a to je len
stručný zoznam „hriechov“
verejnosti voči lesu.
Je potrebné aby si verejnosť
uvedomila, že les je aj fabrika
na kyslík, rezervár vody,
miesto oddychu a rekreácie,
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oáza zdravia, atď. Veď každý
potrebujeme dýchať svieži
vzduch, piť čistú vodu, alebo
občas „ vyvetrať“ hlavu
prechádzkou po lese.
Mojím želaním je, aby si
občania
uvedomili
aký
význam ma les pre človeka
a jeho existenciu. Ak to má
pomôcť k lepšiemu významu
lesa, nech si tento mesiac
lesov naďalej pripomíname.
Alebo čo takto vážiť si les
po celý rok? A pripomínať
to všetkým? Chceme od
verejnosti priveľa?
(Ing.Rudolf Traj)

Lesy Oravskej prírody majú mnoho tvárí
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Šport
Polhorský basketbal
opäť výborné výsledky
Dňa 8.3.2006 sa v Ružomberku uskutočnil krajský basketbalový turnaj. Oravský
región reprezentovali dievčatá
z Oravskej Polhory. Spočiatku
sa našim hráčkam nedarilo.
V prvom zápase proti nim nastúpili dievčatá zo Žiliny, ktoré
sa ukázali ako silný súper. Od
začiatku nám dali pocítiť, že sú
lepšie, načo neboli naše basketbalistky zvyknuté. Nastúpila
nervozita, nepresné nahrávky,
straty lopty, čo sa aj prejavilo
na výsledku zápasu. Táto nervozita úradovala aj v druhom
zápase s Ružomberkom, ktorý
tiež skočnil v prospech súpera.
Zdalo sa, že dievčatá to vzdajú,
a že je všetko stratené. Ale
v druhej polovici tretieho
zápasu sa konečne pozbie-

rali a ukázali čo v nich
naozaj je. Zápas bol napínavý
a výsledok o to radostnejší.
Výhra nad Martinom bola
naša. Posledný zápas bol
pre
naše
basketbalistky hračkou – Krásno nad
Kysucou suverénne porazili.
V konečnom celkovom hodnotení sa umiestnili na krásnom
3. mieste za čo im patrí veľká
pochvala. Zároveň chceme
poďakovať aj ich trénerovi
Mgr. Jozefovi Kurekovi za
kvalitnú prípravu a výchovu
našich mladých športovcov.

V plnom nasadení...

Tešíme sa na ďalší ročník
a veríme, že bude ešte
úspešnejší ako tento.
(Nikola Pientaková)

Futbal
Svitá futbalu v našej obci na lepšie časy?
Úspešné družstvo basketbalistiek

Už iba najstarší pamätníci vedia, čo znamenal pre polhorský
futbal dátum 8.10.1957. V ten
deň totiž Rada MNV v Oravskej
Polhore rozhodla dať na
dočasné užívanie telovýchovnej jednote pozemok na ihrisko v rozlohe 1 ha. Majiteľmi
pôdy boli: Š. Mlynarčík, J.
Madygan, A. Tarčák, Zoššák a
Tarčáková.
Nechcem tu rozvádzať históriu
nášho klubu a ihriska (tú sa
všetci dozvedia v pripravovanej publikácii, ktorá vyjde
pri príležitosti 50-tého výročia
vzniku futbalu v Oravskej Polhore) chcem len trochu oprášiť
spomienky všetkým futbalistom, ktorí tu dlhé roky hrávali
a požiadať ich o pomoc.
Za ten dlhý čas sa tu udialo
všeličo. Hralo sa o postup,
o záchranu, hralo sa s radosťou
strana | 10

i so zaťatými päsťami, ale
hral sa futbal v podmienkach,
ktoré doba umožnila. Dnes je
viac ako úsmevné, že neboli
šatne ani sprchy, chýbali lopty,
umývalo sa v blízkom potoku
(kde občas skončil aj rozhodca). S úsmevom vyznievajú aj
dnešné tvrdenia starších futbalistov, že všetky kamene na
ihrisku pochádzajú ešte z ich
pôsobenia.
Určite, za tú dlhú dobu sa
veľa
zmenilo.
Postupne
dochádzalo k predlžovaniu a
rozširovaniu hracej plochy, upravoval sa terén, skrášľovalo
sa okolie športového areálu.
Súčastný stav však nevyhovuje požiadavkám na ďalšie
skvalitňovanie hracej plochy.
Vedenie obce spolu s vedením
TJ sa rozhodlo v rámci rozvoja

futbalových a iných športových
aktivít v obci pre celkovú
rekonštrukciu hracej plochy a
rozšírenie športového areálu –
vytvorením úplne novej nosnej
vrstvy zeminy s vybudovaním
drenážneho a zavlažovacieho
systému a vytvoreniu ďalších
pomocných a vedľajších ihrísk
(tréningové, volejbalové, tenisové, detské). Vedenie obce
v tejto veci vykonalo pohovor
s občanmi, ktorí sú majiteľmi
pozemkov vedľa futbalového
ihriska. Občania dali prísľub, že
súhlasia s výmenou dotknutých
pozemkov. V tom prípade by
bolo možné nielen vytvoriť
hraciu plochu o optimálnych
rozmeroch, ale aj vytvoriť tréningové a iné športové plochy,
vybudovať tribúnu a v neposlednom rade aj skrášliť okolie
areálu.

foto: K.Strnálová

Prenesme sa do roku 2009, v
ktorom budeme oslavovať 50.
výročie vzniku organizovaného
futbalu v obci a v rámci osláv
usporiadame Stretnutie Troch
Polhor.
Ak chceme, aby nás okrem pekného počasia (ktoré sa nám
väčšinou vyhýba) vítal pekný
moderný športový areál, bude
to vyžadovať veľa trpezlivosti a pochopenia predstaviteľov
obce a majiteľov pozemkov, veľa snahy a obetavosti
športovcov, funkcionárov TJ a
podnikateľov v obci a v neposlednom rade veľký záujem
mládeže o športové podujatia.
Priložme preto všetci ruku k
dielu a tešme sa na futbalové
leto 2009.
(Ing. Jozef Piták)

www.oravskapolhora.sk
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FOT Cup

2007

Ako minulý rok, tak aj tento rok, sa v telocvični ZŠ
v Oravskej Polhore konal hokejbalový turnaja Fop Cup 2007.
Turnaj sa konal počas jarných
prázdnin, 27.februára. Hralo
sa v 3 kategóriách a to M (’94
- 95’), L(’92 – 93,’), XL(’90 91’). Turnaja sa zúčastnilo 15
tímov. V M a L kategórii bolo
po 6 tímov a v XL kategórii
boli 3 tímy.
Ráno o 8:30 sme začali sv.
omšou. Po sv. omši sa zadelili
tímy do skupín a začalo sa

Pán farár odozdáva cenu
pre jedného z víťazov

Polhorské noviny
hrať. Hra prebiehala až na pár
výnimiek v celku dobre. Po zápasoch v skupine nasledovalo
semifinále a finále.
Po urputných finálových bojoch bolo vyhodnotenie turnaja.
Kapitáni si prevzali z rúk nášho
pána farára putovné poháre.
Ďalšou cenou boli prihlášky na
okresný turnaj v Námestove.
A keďže nám Saleziáni dali 6
prihlášok, tak postupovali prvé
dva miesta z každej kategórie.
Touto cestou chcem poďakovať
hlavne pánu Bohu za ochrannú
ruku, že sa nikomu nič nestalo
a všetkým organizátorom, ktorí
pracovali pod vedením nášho
farského úradu.
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Dúfame, že všetci účastníci turnaja prežili príjemné, prázdninové dopoludnie.
(Organizátori)

Víťazi jednotlivých
kategórií:
M kategória

HK Sharks,

L kategória

HK Oravská Polhora
XL kategória

HK Oravská Polhora

Fot Cup sa teší veľkej obľube, čo dokazuje aj tento obrázok

Náš športový deň....

pokračovanie

Život sa s nami kruto zahral,
ale aj napriek tomu sa snažíme
mať stále dobrú náladu a vytvárame si medzi sebou neustále pohodu a porozumenie.
To sa aj odzrkadlilo na našom
športovom dni. Dopoludnia nás
odviezlo úžitkové auto z Obecného úradu, čím sa chceme
veľmi
pekne
poďakovať,
až na Slanú vodu, kde sme
absolvovali niekoľko stanovíšť.
Keďže neustále potrebujeme
pomoc
dospelých,
rodičia
a osobné asistentky našej
pani učiteľky boli s nami a
vo všetkom nám pomáhali.
Počasie bolo prekrásne a tak
aj slniečko nám prehrialo naše,
niekedy veľmi ubolené srdiečka
a my sme zabudli na všetky
starosti.
Zobrali sme si so sebou umelé
šmýkačky, igelitové vrecia
naplnené slamou a prvé boli
maminky, tety a pani učiteľka
triedna, ktoré nám s patričnou
hrdosťou a zábavou ukázali,
ako sa treba poriadne pustiť
z briežka. Potom sme si postavili snehuliaka, pogúľali sa
v snehu a zároveň si zvečnili
tieto krásne chvíle. Nezabudli
sme aj na divé svinky, ktoré
žijú vo voľnej prírode a išli sme
ich nakŕmiť. Medzitým nám
maminky stihli nasypať nejaký
ten zvyšný sniežik za goliere.
Slniečko nám prialo, a tak sme
sa boli ešte na svojich invalidných vozíkoch, ktoré nám
pomáhajú prekonávať to, že
len s ťažkosťou niektorí stojíme
na vlastných, prejsť okolitou
krajinkou.
Po troch hodinách celí vyhladovaní a príjemne unavení
sme sa vrhli na výdatný obed,
ktorý nám pripravili na chate
na Slanej vode. Za stolom sme
boli ako jedna veľká rodina.
Rozprávali sme sa a smiali, veľmi, ale hlavne schuti.
Myslíme si, že nám bolo čo
závidieť.
Domov sme odchádzali plní
dojmov a zážitkov, ktoré nám
určite budú ešte veľmi dlho
rezonovať v srdci.

Do ťažkých bojov boli nasadení aj tí najmladší hráči

Foto: M.Strnál

(PaedDr. Zdenka Zátopková)
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TEATRO PIMPRLO
v Oravskej Polhore

Pozývame všetkých občanov našej obce na

verejný hovor

so starostom Ing. Petrom Horváthom a poslancami
obecného zastupiteľstva, ktorý sa uskutoční
dňa 25. marca 2007 o 14:00 hod
v Kultúrnom dome v Oravskej Polhore.
Verejný hovor sa uskutoční za účelom informovať
občanov o pripravovaných projektoch a zámeroch
vedenia obce na podporu rozvoja Oravskej Polhory.

Blahoželáme
90 rokov
Poláčková Terézia
85 rokov
Barčáková Anna

Deti z našej základnej školy 1 – 4 s Materskou školou II sa
zúčastnili v kultúrnom dome na bábkovom divadle O Zlatej
rybke. O zábavnom charaktere predstavenia svedčili šťastné
oči detí a kopa smiechu. Osobný kontakt hercov a detí
umocňoval priateľskú atmosféru v publiku i na javisku. Deti sa
aktívne zapájali do predstavenia a herecký výkon účinkujúcich
odmenili búrlivým potleskom.
Plný nových a veselých zážitkov sa deti rozlúčili s divadlom
Teatro Pimprlo dúfajúc, že divadlo k nám čoskoro zavíta opäť.
(Redakcia)

80 rokov
Tarčák Jozef
Tarčáková Terézia
75 rokov
Kovalíková Žofia
70 rokov
Vorčák Anton
60 rokov
Metes Alojz
Opustili nás
S hlbokým žiaľom a
zármutkom
oznamujeme,
že nás po krátkej a ťažkej
chorobe navždy opustil
dňa 07.03.2007 vo veku 52
rokov dlhoročný
vedúci
pracovník Drevoindustrie
Štefan Gracik.
Kto ste ho poznali venujte
mu tichú spomienku .
Česť jeho pamiatke!

Drevoindustria
Oravská Polhora s hlbokým
zármutkom oznamuje, že
dňa 22.02.2007 po krátkej
a ťažkej chorobe vo veku
53 rokov nás navždy opustil
dobrý priateľ a kamarát

Anton Hrubjak.

Odpočinutie večné daj mu
Pane...

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Prajeme Vám pokojné prežitie
Veľkonočných sviatkov
Vaša redakcia
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