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Vážení spoluobčania,
V tomto roku sme sa spoločne pustili
do viacerých investičných akcií, ktoré
verím, pomôžu zlepšiť a zatraktívniť život
v Oravskej Polhore.
Najväčšou investičnou akciou tohto roku
je predovšetkým rozšírenie a modernizácia kultúrneho domu, ku ktorému pribudne
nová polyfunkčná budova s poštou,
obecnou knižnicou ako aj ďalšími
službami. V rámci prestavby a modernizácie tohto objektu bude preinvestovaných
20 mil. Sk. Realizácia tejto investície je
dôležitým krokom k postupnému vytváraniu a oživovaniu centra obce.
Druhou veľkou investíciou tohto roku
je nepochybne dokončenie prístupovej
cesty k cintorínu a výstavba parkoviska
s osvetlením pri farskom kostole. Celkové náklady investície boli 6,6 mil. Sk.
Realizácia výstavby parkoviska významným spôsobom napomohla k zvýšeniu
bezpečnosti a nárastu parkovacích
kapacít nielen pre našich obyvateľov, ale
aj pre ostatných návštevníkov farského
kostola. V mesiaci jún sme taktiež začali
s dlhodobo plánovanou rekonštrukciou
trávnatej plochy futbalového ihriska.

Investícia vo výške 1,6 mil. Sk je
realizovaná aj vďaka ﬁnančnej
pomoci podnikateľov a živnostníkov
z Oravskej Polhory. Nová trávnatá
plocha bude spĺňať všetky štandardy
kvalitného futbalového ihriska.
Milí spoluobčania, viem, že uvedenými investičnými akciami na území
našej obce nedokážeme uspokojiť
potreby všetkých obyvateľov a preto
do nasledujúceho obdobia pripravu-

Obecný úrad, Farský úrad a Dobrovoľný požiarny zbor Vás pozývajú na
XII. ročník výstupu k pamätníku Jána Pavla II,
dňa 23.augusta 2008
Program výstupu:

Organizácia dopravy:

7:00 - 11:00 Výstup k pamätníku
11:30 - 12:30 Slávenie svätej omše
pri pamätníku
12:45 - 14:00 Zostup k Hviezdoslavovej Hájovni
14:00 – 15:00 Občerstvenie
účastníkov výstupu
15:00 – 18:30 Vystúpenia chrámových a speváckych zborov
v amﬁteátri pri Hviezdoslavovej hájovni

7:00 – Odchod autobusov zo
začiatočných zástavok v obci
7:45 – 7:55 Príjazd autobusov
“Pod Lávky”
8:00 – Výjazd Pod Šťaviny
8:00 – Výjazd terénnych vozidiel
z obce
Svätú omšu bude celebrovať
Mons. prof. ThDr. František Tondra.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť !

jeme ďalšie projekty zamerané
predovšetkým na rozvoj technickej
infraštruktúry našej obce. Na ich
realizáciu chceme využiť aj ﬁnančné
prostriedky z fondov EÚ, ktorých
získavanie je však veľmi náročný a
zdĺhavý proces.
Verím však, že v tomto procese
budeme úspešní a spolu sa tak
budeme môcť pričiniť o ďalší rozvoj
Oravskej Polhory.
Ing. Peter Horváth
Starosta obce

50. výročie pretrhnutia
Jaloveckého tajchu
Od tragédie ubehlo 50. rokov. Stalo
sa to vraj na sviatok Petra, Pavla.
Trvalo len chvíľku, čo sa veľká voda
dovalila z hôr a brala, čo jej prišlo do
cesty.
Oravská Polhora je dedinka z každej
strany obklopená lesmi. Ľudia
odpradávna toto bohatstvo využívali
na ťažbu dreva. Z lesa do dediny ho
splavovali potokom. Na to, aby také
ťažké drevo unieslo, bol potrebný
silný prúd vody.

pokračovanie na str. 4
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Zo života obce
Deň s veľkým D...
Obecný úrad spolu s farským
úradom v našej obci zorganizovali dňa 12. mája duchovnú
púť na Spišskú Kapitulu a to
pre špeciálnu triedu zo Základnej školy s materskou školou
Oravská Polhora 130, ich
rodičov a zopár duchovne zanietených spoluobčanov.
Pre deti zo špeciálnej triedy,
ktoré sú rôznym spôsobom
telesne handicapované to bol
deň s veľkým D.
V pondelok ráno prišiel do
autobusu každý s veľmi dobrou
náladou. A tým, ktorí ju nemali sa po chvíli určite musela
zdvihnúť . V celom autobuse
totiž vládol veselý džavot detí a
smiech.
Veľkú
skupinu
výletníkov
okrem detí a rodičov tvorili i
triedna pani učiteľka, asistentky učiteľov, pán farár, starosta
obce a zopár miništrantov, ktorí
boli veľmi nápomocní najmä pri
zdvíhaní invalidných vozíkov
a ďalší naši spoluobčania.
Ráno sme vyrazili a okolo
obeda sme už mali svätú omšu
v katedrále sv. Martina na

Spišskej Kapitule, ktorú slúžil
vdp. Milan Holík. Po svätej
omši nasledoval obed v seminári bohoslovcov a po ňom
audiencia u biskupa ThDr.
Štefana Sečku. Deti boli
zvedavé, ale pán biskup bol
ešte zvedavejší. Po celý čas
sršala z neho dobrá nálada
a životný optimizmus, ktorý
je veľmi nákazlivý. Deti ho
obdarili
svojimi
kresbami,
ktoré namaľovali na vyučovaní
a dospelí na čele s pánom
starostom ho potešili pekne
naaranžovanými dekoračnými
kyticami, ktoré pripravili aktívne
ženy z našej obce.
Audiencia
nebola
príliš
dlhá, nakoľko sa pán biskup
ospravedlnil,
že
je
pracovne veľmi zaneprázdnený.
Poďakoval sa nám a rozlúčil
sa s nami s prianím všetkého
dobrého a svojím požehnaním.
Potom sa nám celý čas už
venoval jeho kancelár, ktorý
nás previedol celým biskupským úradom i jeho kaplnkou.
Obzrieť sme si mohli rôzne
salóniky, zariadené v štýle

Sv. omša v Katedrále sv. Martina mala čarovnú atmosféru

dávnych rokov. Poobede nás
čakala historická prehliadka
katedrály, v ktorej sme jednoducho nemohli zablúdiť.
Bola síce veľká, ale najmä
impozantná
a
prehľadná.
Nedalo sa v nej stratiť, čo
Vám budeme rozprávať. To
musíte vidieť! Keďže sa
nám ešte nechcelo ísť domov,
cestou naspäť sme zamierili k
vdp. Štefanovi Rozmusovi, ktorý
dlhé roky pôsobil v Oravskej

Keď sa z ľudí vytráca ľudskosť...
Priateľstvo,obetavosť,
ochota pomôcť. To sú azda
tie najzákladnejšie prejavy ľudskosti v nás. Ich
prítomnosťou a pôsobením
sa náš život stáva krajším a
pokojnejším.
To všetko však platí len do
chvíle, kým sa na rad nedostanú
pozemky. Áno, práve pozemky a majetko-právne vzťahy
k nim sú azda tým najčastejším
jablkom sváru nielen medzi
susedmi,
kamarátmi,
ba
dokonca medzi súrodencami a
najbližšími príbuznými. Keď
sa začne rozprávať o pozemkoch stávame sa neuveriteľne
bezohľadnými žralokmi, ktorým je ľúto vzdať sa čo i len
jedného metra štvorcového
v niečí prospech.
Veď prečo by som mal niekomu darovať, alebo za symbostrana | 2

Polhore. Najmä pre niektorých
z nás to bol neopísateľný
moment. Dojatiu a radosti zo
stretnutia sme sa neubránili.
Celou cestou domov sme si
vyspevovali, hrali nám gajdy,
či harmonika. Duchovne obnovení, s dobrým pocitom niečoho
užitočného pre seba, a ďakujúc
za ďalší prežitý deň sme si líhali
do postelí.
Kiežby takýchto dní bolo
v živote viac....
PaedDr. Zdenka Šimková

momentu, keď sa nás to priamo začne týkať. A tak vznikajú
drobné hádky, ktoré sa neskôr
premenia na dlhoročné susedské spory ba často krát končia
až pred súdom.
Takmer 99 % obyvateľov našej
obce sa hlási ku kresťanskej
viere. Sme teda „kresťanská
obec“, no často práve vďaka
sporom o kúsky pozemkov
zabúdame na základné pravidlá a princípy pravej viery a
strácame súdnosť a často krát i
zdravý rozum.

lickú cenu predať 2 m2 na
15 árovom pozemku, kde si
chce postaviť napr. rodinný
dom, aj keď doposiaľ som ani
nevedel, že vôbec nejaký ten
m2 na spomínanom pozemku

vlastním? Alebo prečo by mal
niekto iný využívať „spoločnú
ulicu“ keď si ju môžem
privlastniť celú pre seba?
To sú otázky na ktoré máme
jednoznačné odpovede až do

Je takéto správanie však
naozaj potrebné ? Je dôležitejší
kúsok zeme ako dobré vzťahy
s rodinou či priateľmi ? Meria
sa ľudskosť výmerou vlastných
pozemkov alebo obetavosťou a
ochotou pomôcť ?
Ing. Michal Strnál
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Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu
Po 40. rokoch prevádzky nášho kultúrneho
domu sme sa rozhodli o jeho rekonštrukciu a
modernizáciu. Vychádzalo to najmä z mnohých požiadaviek našich občanov, ako aj
z potreby zvýšiť kapacitu priestorov pre kultúrne
a spoločenské podujatia pre stále sa zväčšujúci
počet obyvateľov Oravskej Polhory. Po dlhom
procese príprav a rozhodovaní sa počas mesiaca
jún 2008 začali realizovať prvé stavebné práce
spojené s týmto zámerom. Zámerom však nie
je len rozšírenie priestorov samotného kultúrneho domu. V nových objektoch bude občanom
k dispozícii: poštový úrad, obecný úrad, obecná
knižnica, internetová kaviareň a ďalšie služby.
Redakcia

Pastiersky sviatok
v Lipnici Wielkej

Stavebné práce bežia v plnom prúde...

V nedeľu 6.júla sa vo Wielkej Lipnici uskutočnil 34. ročník
osláv pastierskych sviatkov. Je to jediný festival venovaný pastierom
a pastierskej tradícií na území celého Poľska. Charakterom svojho programu ako ako aj počtom návštevníkov sa zaraďuje medzi najväčšie
kultúrne podujatia v krajine. Program osláv je veľmi pestrý, zložený z vystúpení domácich súborov a súborov z okolitých obcí, prezentujúcich zvyky
a tradície zo života obyvateľov Oravy. Druhou skupinou účinkujúcich sú
hostia z rôznych regiónov a štátov prezentujúci svoju históriu. Významným
bodom nedeľ-ňajších osláv bolo podpísanie Zmluvy o vzájomnej pomoci
troch obcí: Wielkej Lipnice, Oravskej Polhory a Rabčíc. Zmluva je zameraná na vzájomnú pomoc pri budovaní hodnôt v oblasti športu, kultúry,
požiarnej ochrany a spoločenského života občanov v pohraničných oblastiach.
Ako poznamenal moderátor podujatia: „Zmluva má zabezpečiť spoločný
kontinuálny rozvoj pohraničia, nezávisle od uskutočnených zmien vo
vedení jednotlivých obcí“

Starostovia obcí pri podpise zmluvy

Na podujatí sa zúčastnili poslanci a občania z našej obce. Pri vzájomnom zvítaní mi jeden z nich povedal: „Je to t u o inom ako u nás“. Je
treba povedať a oceniť, že úroveň pripravenosti podujatia je skutočne na
vysokej úrovni. Jednou z najdôležitejších podmienok úspešného podujatia
je však okrem kvality samotného programu aj návštevnosť občanov.
Aj keď spevy a tradície mnohí z nich dokonale poznajú, predsa prídu na podujatie, pretože vedia, že tam stretnú mnoho ľudí, ktorých počas celého roka
nevideli. A toto podujatie je miestom, kedy sa aj rodáci vracajú domov k svojím
blízkym, rodinám, priateľom. Pastiersky sviatok je preto sviatkom všetkých
občanov Wielkej a Malej Lipnice.

Ivan Matis

Tretie Dni Polhorských kúpeľov
V dňoch 9. a 10. augusta
2008 sa v areáli Chaty
Slaná voda v Oravskej Polhore uskutočnia už tretie
Dni Polhorských kúpeľov.
Ich usporiadaním sa nadviazalo na spomienkovú
slávnosť, ktorou si obyvatelia
v minulom roku pripomenuli 105. výročie vyhlásenia
bývalých jódo – brómových
kúpeľov za liečivé.
Trvalou
súčasťou
Dni
Polhorských
kúpeľov
je
výstava
z
histórie
Polhorských kúpeľov, ktorá
je predbežne inštalovaná v
priestoroch
informačného
centra Chaty Slaná voda.
Jej súčasťou bude aj
výstavka plastík miestneho
rezbára Štefana Borovku
z Oravskej Polhory z cyklu
Rok na dedine. Záujemcovia sa s výstavou budú môcť
oboznámiť do konca septembra.
V prvý deň, v rámci
športového popoludnia, sa
uskutoční už tretí ročník
medziobecného volejbalového turnaja, ktorý však mal
doteraz iba jedného víťaza a
to družstvo z Rabče. Keďže
o turnaj predbežne prejavili
záujem aj účastníci z Poľska,
môže prerásť do medzinárodného podujatia. V prípade dostatočnej účasti sa
uskutoční aj cezpoľný beh,
predbežne v kategóriách
starších žiakov a žiačok.

Slávnosť bude pokračovať
druhým dňom v nedeľu poobede folklórnym festivalom
v prírodnom amﬁteátri na
Slanej vode. V prvom bloku
programu vystúpia mladí
sólisti a skupiny z Oravskej
Polhory a okolitých obcí.
V druhom bloku programu
sa započúvame do rezkých
tónov heligónky. Tretí blok
programu s názvom Na
zbojníckom chodníčku bude
venovaný spomienke na
„hôrnych chlapcov“, ktorý v
minulosti obývali podbabiahorské lesy, vrátane okolia
niekdajších
Polhorských
kúpeľov.
V záverečnej časti festivalu
okrem
domácich
„ľudových umelcov“
vystúpia
FS Rosička Rosa
z Dolného Kubína, učinkujúci
z Poľska a o záver sa
postará
FS
Rovňan
z Veľkej Rovne, ktorý vo
svojom vystúpení predstaví
folklór z viacerých oblastí
Slovenska.
Význam kultúrneho podujatia
Dni
Polhorských
kúpeľov každým rokom
narastá. Je však potrebné
aby spolu s ním rástla aj
hrdosť nás, obyvateľov
Oravskej Polhory a aby
sme si častejšie a vo väčšej
miere uvedomovali význam
prírodného a kultúrno-historického dedičstva ktoré
nás obklopuje.
Ing. Bohuš Vojtas, CsC.
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50. výročie pretrhnutia Jaloveckého tajchu
pokračovanie

V roku 1825 si preto vybudovali
v lese veľkú vodnú nádrž, tzv.
tajch. „Tajchy boli dva. Jeden v
Borsučí, druhý v Jalovci,“ dozvedeli sme sa od pamätníkov z
obce. Keď prišli dažde, nádrže
naplnili. Bol tam jeden človek,
ktorý tie tajchy vypúšťal. Keď
vypustil jeden, rýchlym krokom
prebehol k druhému. Cesta
mu trvala hodinu a 15 minút.
Mal to vraj presne vyrátané
tak, že keď vypustil aj druhý,
vody z oboch sa na križovatke
pod kopcom stretli. Jalovecký
tajch už neexistuje a v Borsučí
sa robí rekonštrukcia. Zdanlivo tichá príroda ukrýva v sebe
spomienku na čosi, čo sa udialo
pred päťdesiatimi rokmi.
Čo si sa im nepozdávalo
Písal sa rok 1958. Ján Jurášek
býval v hájovni v Borsučí. Jeho
kolega, tiež lesník Ľudovít
Sekula, v hájovni na druhej
strane. „Bývali sme neďaleko
miesta, kde sa vody z oboch
tajchov zbiehali,“ začína svoje
rozprávanie J. Jurášek. „Veľa
pršalo. Už asi dva či tri dni. V
mieste, kde sa voda zbiehala,
bola cez rieku lavička. Chodievali sme sa tam s Ľudvíkom
pozrieť. Čosi sa nám na tej

vode stále nepozdávalo.“ Lesníci spozorovali, že v rieke z
jaloveckej strany akosi veľmi
pribúda vody. Aj prúd bol čoraz
silnejší. „Tá lavička – mostík
bol z „dyľov“, keby ho voda
vzala, sotva by nám ho niekto
pomohol opraviť.“ Chceli ho
zachrániť, teda drevené „dyle“
z mosta povyťahovali. „Ťahali
sme ich niekoľko metrov od
brehu, každý svojou stranou.
Z hory sa ozýval rachot
„Ako som tak ťahal, odrazu som
sa strhol na strašný rachot za
chrbtom. Z hory sa valila veľká
voda,“ spomína si J. Jurášek.
Stihol ešte zavolať na kolegu
a potom sa obaja rozutekali,
každý svojím smerom. Bol to
vraj hrozný pohľad. Voda brala
so sebou všetko, dokonca aj
stromy vyvracalo s koreňmi.
Tajchy boli v tom čase už dávno
nefunkčné, údajne zanedbané a
preto, keď prišli zrážky, nádrže
sa naplnili, neporiadok v nich
ich upchal a Jalovecký tajch
roztrhlo. Voda z neho sa dala
počítať na milióny kubíkov.
Brala všetko, čo jej prišlo do
cesty
„Poniže našej hájenky stála

drevená búdka - kancelária.
Kým som chytil kľučku na
dverách hájovne, už bola hore
nohami,“ spomína si na náhly
príval vody J. Jurášek. Poniže
hájovne bol kopec zvaný Zádristák. Pred ním sa rieka zužuje a
zatáča. Voda bola taká divoká,
zdalo sa, že vylezie naň. „V
živote som nevidel, ako môže
ísť voda po vode. Po pokojnom
potoku sa valili dvojmetrové
vlny, ktoré akoby sa snažili
predbehnúť ten tok,“ dodáva
F. Hrubjak. „Tu, na dvore, sme
mali takú búdu a tým náporom
ju zobralo. Zastavila sa až na
moste. Aj ten most zobralo len
ako pierko. Za ním mal Pavol
Herud postavený murovaný
dom. Mlčky sme sa prizerali,
ako z neho padá jedna stena za
druhou, akoby boli z piesku.“
Rýchlo sa vysťahovali
Obyvatelia vyšného konca
dediny už vedeli, že je zle. Rýchlo si vzali najpotrebnejšie veci
z domov, vysťahovali domáce
zvieratá a čakali. „Vody tu bolo
ako v Dunaji. Prelievala sa už aj
po ceste. Mali sme tu stavebný
materiál, dosky, hranole. Brat
bol lesník, šli v popoludňajších
hodinách z lesa a videli, že sa
hrádza pretrhla.

Marec - Júl
Museli zachraňovať drevo, čo
mali nakladané popri toku, ale
už sa nedalo nič robiť. Navyše
voda bola taká veľká, že chlapi
nemali cez ňu ako prejsť, aby
sa mohli vrátiť domov. Nakoniec zvalili akýsi kmeň a po
ňom prešli.“
F. Hrubjak mal vo dvore sklad,
kde mal uložené nové okná a
dvere, všetko mu vzalo. Jeho
susedovi voda zobrala zadné
stavy. Škôd bolo veľa. Úrodu
ako ovos, zemiaky na poliach
- všetko vzala voda.

Záplava zasiahla len vyšný
koniec dediny, pretože tam
sa už rieka stáča a tečie
poza dedinu. Keď sa voda
prevalila a zdalo sa, že je
už pokoj, nemalo význam
lamentovať nad tým, čo sa
stalo. Chlapi sa vybrali do
krčmy a pri pohári piva sa
dohodli, ako si vzájomne v
núdzi pomôžu.
Od záplavy ubehlo 50 rokov. Odvtedy, našťastie,
sa viac takáto záplava nezopakovala.
Veronika Prisenžňáková

Vítame nového p. kaplána
Volám sa Dušan Seman. Pochádzam z rodiny sústružníka
a učiteľky v materskej škole,
toho času už sú obidvaja moji
rodičia na dôchodku.
Narodil som sa 5. februára 1978
v Liptovskom Mikuláši. Mám
dvoch bratov. Detstvo a dospievanie som prežil v dedinke
Bobrovec, ktorá má približne
dvetisíc obyvateľov.
V rokoch 1984 – 1992 som
navštevoval Základnú školu v
Bobrovci. Po jej ukončení som
nastúpil na Gymnázium M. M.
Hodžu v Liptovskom Mikuláši,
ktoré som ukončil maturitou v
roku 1996.
Po
páde
komunistického
režimu, keď nastala náboženská
sloboda, Pán Boh si ma našiel,
aby potvrdil slová Písma: „Čo
je svetu bláznivé, to si vyvolil
Boh, aby zahanbil múdrych,
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a čo je svetu slabé, vyvolil si
Boh, aby zahanbil silných;
čo je svetu neurodzené a čím
pohŕda, to si vyvolil Boh, ba
aj to, čoho niet, aby zmaril to,
čo je, aby sa pred Bohom nik
nevystatoval.“
Roku 1991 som prijal sviatosť
krstu a začal som miništrovať.
Pre moje rozhodnutie slúžiť
Boju i ľuďom v kňazstve malo
veľký vplyv zmýšľanie a svedectvo duchovného otca, ktorý
pôsobil v našej obci, ukázal mi
krásu ale i ťažkosti kňazského
stavu, naučil ma vnímať realitu
živého Boha v dnešnom svete a
vážiť si pravdu...
V rokoch 1996 – 2002 som bol
študentom Rímskokatolíckej
cyrilomtodskej bohosloveckej
fakulty UK, Teologického
inštitútu v Spišskej Kapitule

– Spišskom Podhradí. V seminári moja mladučká viera dozrievala, občas sa aj „zatriasla“,
ale Pán Boh mi vždy posielal
do cesty ľudí, priateľov, ktorí
mi pomohli a aj vďaka ktorým
som z cesty za kňazstvom
necúvol.
Dnes som vďačný, že som
dostal milosť dňa 15. Júna
2002 prijať z rúk otca biskupa Františka Tondru sviatosť
kňazstva. Milosť ukazovať a
sprítomňovať veriacim Krista,
pomáhať dušiam, vysluhovať
sviatosti, cez ktoré nám Pán
Boh dáva svoju lásku.
Po vysviacke som tri roky pôsobil ako kaplán v Spišskej
Novej Vsi. Hovorí sa, že
prvé miesto kaplána sa stáva
jeho prvou láskou... Farnosť
Poprad, kde som pôsobil ako
kaplán ďalšie tri roky, sa však

tiež nedala zahanbiť. Zažil som
tam naozaj veľa pekných a
hodnotných chvíľ, stretol som
mnoho úprimných a vnútorne
krásnych ľudí, na ktorých budem vždy dobre spomínať.
Veľmi intenzívne prežívam
vďačnosť za to, že Boh si ma
napriek mojej ľudskej nehodnosti a nedokonalostiam povolal do svojej služby. Verím, že
aj pôsobenie v Oravskej Polhore, hoci úplne iné ako bolo
v mestách, bude tiež také pekné
a zmysluplné. Nielen pre mňa,
ale pre nás všetkých... Nezabudnime, veriaci človek musí
isť stále dopredu, za Kristom a
byť si vedomý, že ako hovorí
sv. Pavol: „Všetko môžem v
tom, ktorý ma posilňuje.“
Mgr. Dušan Seman
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U z n e s e n i e č. 3/2008
zo zasadania OZ, konaného
dňa 28. marca 2008
A) SCHVAĽUJE
• Žiadosť Pavla Genzora a
manž., bytom Or. Polhora čs.
8 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č.
790/21, KN parcele č. 790/22
a KN parcele č. 790/23 v k.ú.
Oravská Polhora s tým, že
infraštruktúru si stavebník
vybuduje na vlastné náklady.
• Žiadosť Karola Mularčíka,
bytom Or. Polhora čs. 532 o
súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č.
12294/3 v k.ú. Or. Polhora
s tým, že infraštruktúru si
stavebník vybuduje na vlastné
náklady.
• Žiadosť Jozefa Barčáka a
manž., bytom Or. Polhora
čs. 247 o súhlas k výstavbe
hospodárskej budovy na
KN parcele č. 5070/4 v k.ú.
Oravská Polhora.
• Žiadosť Ing. Antona Revaja
a manž., bytom Or. Polhora čs.
370 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele
č. 7440/4 v k.ú. Or. Polhora
s tým, že infraštruktúru si
stavebník vybuduje na vlastné
náklady.
• Žiadosť Petra Spuchliaka,
bytom Or. Polhora čs. 105 o
súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č.
1712/8 v k.ú. Or. Polhora
s podmienkou uzatvorenia
zmluvy o vecnom bremene na
KN parcelu č. 1712/140, KN
parcelu 1712/141 podľa GP
č. 41962249-13/08, vyhotoveného dňa 03.03.2008.
• Žiadosť Jaroslava Pienčáka,
bytom Or. Polhora čs. 354 o
odpredaj pozemkov a to KN
parcely č. 3553/71 TTP o
výmere 231 m2, KN parcely č.
3553/75 TTP o výmere 149
m2 a KN parcely č. 3320/7
orná pôda o výmere 2 m2 pri
požiarnej zbrojnici, ktoré sú na
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Samospráva
LV obce a na ktorých plánuje
výstavbu rodinného domu v
cene 1,- Sk/m2, nakoľko ide o
zámenu pozemkov.
• Žiadosť Margity Žajákovej,
bytom Or. Polhora čs. 30
o preplatenie pohrebných
nákladov vo výške 1.250,- Sk
z rezervy OZ.
• Žiadosť Gabriely
Masničákovej, bytom
Or.Polhora čs. 821 o zníženie
platby za odpad na dve maloleté deti vo výške 50%.
• Žiadosť Róberta Vorčáka, bytom Or. Polhora čs. 23 o súhlas
na otvorenie prevádzky Pneuservis na čs. 17 počas sezóny
od 01.04.2008-30.04.2008 a
od 01.10.2008-31.12.2008 s
pracovnom dobou pondelok
- piatok od 8.00-16.00 hod.
sobota od 8.00-12.00 hod.
• Nákup CD nosičov, ktoré
nahrala folklórna skupina
Goluska vo výške 30 tis. Sk z
položky kultúra.
• Plán kontrolnej činnosti na
rok 2008 pre hlavného kontrolóra obce.
B) ODROČUJE
• Žiadosť Jozefa Vonšáka a
manž., bytom Or. Polhora čs.
107 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele
č. 1712/126 a KN parcele
1712/127 v k.ú. Oravská
Polhora z dôvodu nesúladu s
ÚPO.
• Žiadosť Martiny Pitákovej,
bytom Or. Polhora čs. 7
o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele č.
2035/47 v k.ú. Or. Polhora z
dôvodu nesúladu s ÚPO.
• Žiadosť Milana Vargončíka
a manž., bytom Or. Polhora
čs. 841 o odkúpenie neknihovaných pozemkov a to KN
parcely č. 18554/4 zastavaná
plocha o výmere 58 m2, KN
parcely č. 18554/5 zastavaná
plocha o výmere 359 m2 a
KN parcely č. 18555/5 TTP o
výmere 168 m2.

OZNAM SPRÁVY POHREBISKA
Správcom a prevádzkovateľom pohrebiska je obec Oravská
Polhora zastúpená pracovníkom obecného úradu Ivanom
Matisom, ktorý je zaradený ako správca pohrebiska a vykonáva konkrétne činnosti súvisiace s evidenciou hrobových miest,
správou nájomných zmlúv, ako aj výkon prevádzky pohrebiska.
Správa prenajíma hrobové miesta. Toto miesto sa prenajíma
na základe nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a nájomcom. Na základe tejto zmluvy je možné hrobové miesto
rôznym spôsobom upravovať, napr. postaviť hrobový rám,
pomník, vysádzať kvety atď. Pred začiatkom akýchkoľvek
stavebných prác na hrobovom mieste je nájomca povinný
požiadať správu pohrebiska o písomný súhlas na začatie
prác, ktorá je povinná miesto náhrobku vymerať a tieto miery
sa musia rešpektovať. Neplnením prevádzkového poriadku
Obecný úrad môže nájomcovi hrobového miesta, zastaviť
práce alebo prípadne dať zbúrať vykonané stavebné úpravy.
Za nedodržanie akýchkoľvek bodov prevádzkového poriadku
cintorína a neoprávneného vstupu naň, môže Obecný úrad
udeliť ﬁnančnú pokutu. Pri stavbe náhrobku stavebník musí
dodržať maximalné miery:
• jednohrob: šírka 120 cm x dĺžka 240 cm
• dvojhrob: šírka 220 cm x dĺžka 240 cm
• hrobový rám nesmie presiahnuť 30 cm výšky, v najvyššom
bode pôvodného terénu hrobového miesta,
• výška náhrobného kameňa nie je limitovaná, je potrebné ju
prispôsobiť estetickému a celkovému vzhľadu cintorína.
Oprávnená osoba (nájomca) je povinná udržiavať hrobové
miesto v riadnom stave. Musí byť odburinené, pokosené,
očistené od rôznych nánosov. Každý kto vykonáva kamenárske a iné práce na cintoríne je povinný zvyšky materiálov
bezodkladne vyviezť z pohrebiska a to na svoje náklady.
Správa cintorína

U z n e s e n i e č. 4/2008
zo zasadania OZ, konaného
dňa 16. mája 2008
A) SCHVAĽUJE
• Žiadosť Jozefa Vonšáka
a manž. Marcela, bytom
Oravská Polhora čs. 107 o súhlas k výstavbe rodinného domu
na KN parcele č. 1712/126 a
KN parcele 1712/127 v k.ú.
Oravská Polhora s tým, že
inžinierske siete si žiadatelia
vybudujú na vlastné náklady.
• Žiadosť Martiny Pitákovej,
bytom Oravská Polhora čs.
7 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele
č. 2035/47 v k.ú. Oravská

Polhora s tým, že inžinierske
siete si žiadateľka vybuduje na
vlastné náklady.
• Žiadosť Antona Tarčáka a
manž. Anna, bytom Oravská
Polhora čs. 517 o súhlas k
dodatočnému stavebnému
povoleniu na stavbu rodinného
domu, postaveného na KN
parcele č. 19204/1 a KN parcele 19204/2 v k.ú. Oravská
Polhora
• Žiadosť Petra Floreka a
manž. Antónia, bytom Oravská
Polhora čs. 504 o súhlas k
výstavbe rodinného domu na
KN parcele č. 10792/20 a KN
parcele č. 10792/21 v k.ú.
Oravská Polhora s tým, že
pokračovanie str. 6
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inžinierske siete si žiadatelia
vybudujú na vlastné náklady.
• Žiadosť Ing. Júliusa Ratulovského, bytom Hlohovec,
Koperníkova 36 o súhlas k
výstavbe rodinného domu na
KN parcele č. 8407/28 v k.ú.
Oravská Polhora.
• Žiadosť Margity Borošovej,
bytom Trstená, Ul. Mieru
552/19 o súhlas k výstavbe
rekreačnej chaty na KN parcele č. 20884 v k.ú. Oravská
Polhora po predložení LV.
Inžinierske siete si žiadateľka
vybuduje na vlastné náklady.
• Žiadosť MECASYS s.r.o.,
Námestovo, Florinova 873/20,
zastúpená Ing. Jaroslavom
Miklušákom, PhD. konateľom
spoločnosti o súhlas na
otvorenie prevádzky so
zameraním na výrobu prototypov, súčiastok z kovu a

neželezných kovov, ktorá bude
umiestnená v areáli bývalého
PD čs. 1007.
• Žiadosť Vladimíra Metesa,
bytom Oravská Polhora čs.
89 o finančný príspevok vo
výške 5.000,- Sk z rezervy OZ
na výdavky spojené s účasťou
na Majstrovstvách Európy v
silovom trojboji.
• Financovanie projektu Sihelné – Oravská Polhora – prepojenie vodovodu vo výške
5% z celkových oprávnených
výdavkov t.j. 185 tis. Sk z
rezervy.
• Vypracovanie projektovej
dokumentácie na rozšírenie
vodovodu a kanalizácie od
križovatky po DI.
• Čerpanie rozpočtu za rok
2007 a záverečný účet obce
bez výhrad.

B) SÚHLASÍ

U z n e s e n i e č. 5/2008
zasadania OZ, konaného
dňa 4. júla 2008

• Žiadosť Jaroslava Pienčáka a
Miroslavy Randjákovej, bytom
Or. Polhora čs. 354 o súhlas k
výstavbe rodinného domu na
KN parcele č. 3320/5 a KN
parcele č. 3553/71 v k.ú. Or.
Polhora s tým, že inžinierske
siete si žiadatelia vybudujú na
vlastné náklady.
• Žiadosť Gabriely Štefaňákovej
a manž. Jozefa, bytom Rabča
čs. 489, ul. Hlavná o súhlas
k výstavbe rodinného domu
na KN parcele č. 19197/6 a
KN parcele 19197/1 v k.ú.
Or.Polhora.
• Žiadosť Stanislava Marlengu
a manž. Júlie, bytom Or. Polhora čs. 466 o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele
č. 9666/4, KN parcele č. 9666/5
v k.ú. Or. Polhora s tým, že
inžinierske siete a prístupovú
cestu si žiadatelia vybudujú na
vlastné náklady.
• Žiadosť Antona Hrubjaka a
manž. Margity, bytom Or. Polhora čs. 726 o súhlas k výstavbe
cesty na KN parcele č. 20868/10,
KN parcele č. 20868/11, KN
parcele č. 20868/12, KN parcele č. 20868/13, KN parcele
č. 20868/14, KN parcele č.
20868/15, KN parcele

č. 20868/16, KN parcele č.
20868/17, KN parcele č.
20868/18, KN parcele č.
20868/19 a KN parcele č.
20868/20 v k.ú. Or.Polhora.
• Prevod prebytočného majetku
štátu na obec formou darovacej
zmluvy a to pozemky KN parcela č. 20938/2 ostatné plochy
o výmere 480 m2, KN parcela
č. 20938/3 ostatné plochy o
výmere 316 m2, KN parcela č.
20999/2 v častiach zastavané
plochy a nádvoria o výmere 186
m2 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 222 m2 a stavby
provizórny colný priechod čs.
882 postavený na KN parcele
č. 20999/2/2 vedené na LV č.
1345 k.ú. Or. Polhora.
• Vypracovanie znaleckého
posudku na provizórny colný
priechod a príslušné pozemky.
• Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Eugenom Vorčákom na
pozemok, ktorý bude slúžiť na
zberný dvor.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor.
• Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu životné prostredie – odpadové hospodárstvo na zberný
dvor.

A) BERIE NA VEDOMIE
• Žiadosť Antona Plevjaka a
manž. Margity, bytom Oravská
Polhora čs. 456 o akceptovanie
požiadaviek ohľadom stavby
„Kultúrne stredisko, prístavba
a rekonštrukcia“ v zmysle
podanej žiadosti.
B) SCHVAĽUJE
• Vypracovanie geometrického plánu na zameranie cesty
medzi KN parcelou č. 7580/2 a
KN parcelou č. 7110/4, 7110/6
v k.ú. Or. Polhora.
• Žiadosť Jozefa Cvoligu
a manž. Márie, bytom Or.
Polhora čs. 817 o súhlas k
výstavbe rodinného domu
na KN parcele č. 18016/23,
KN parcele č. 18016/24, KN
parcele č. 18016/25, KN parcele č. 18016/26, KN parcele
č. 18016/27 a KN parcele č.
18016/28 v k.ú. Or. Polhora
s tým, že inžinierske siete si
žiadatelia vybudujú na vlastné
náklady.
strana | 6

• S prijatím úveru od Dexia
banky, a.s., Námestovo za
účelom financovania kapitálových výdavkov obce vo
výške 10.000.000,- Sk.
• So zaručením úveru vlastnou platobnou vista blanco
zmenkou obce.
C) UKLADÁ
• Prednostovi OcÚ zistiť na
SPF právny postup ohľadom
pozemkov, ktoré sú v extraviláne obce.
D) ZAMIETA
• Žiadosť Jozefa Gabora, bytom Rabča čs. 674, ul. Hlavná
o súhlas k výstavbe rekreačnej
chaty na KN parcele č. 3888 v

Marec - Júl
k.ú. Oravská Polhora na Slanej
Vode z dôvodu nesúladu s
územným plánom obce.
E) ODROČUJE
• Žiadosť Pavla Cubinka,
bytom Oravská Polhora čs.
1047 o schválenie prevádzky a
prevádzkovej doby v rodinnom dome PC-TRANS, Pavol
Cubinek, nakoľko v žiadosti
nie je uvedený predmet
činnosti danej prevádzky.
• Žiadosť Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Dolný
Kubín o podpísanie Zmluvy o
spolupráci pri príprave a realizácii projektu: Zásobovanie
vodou a kanalizácia oravského
regiónu, etapa II.
Ing. Peter Horváth
starosta obce
• Žiadosť firmy Tatra Lam
s.r.o., Or.á Polhora o súhlas
k výstavbe linky na výrobu lepených drevených dielov na KN
parcele č. 21067/2 v k.ú. Or.
Polhora.
• Úpravu rozpočtu obce Or.
Polhora podľa predloženej
správy č. 2008/1.
• Čerpanie rozpočtu obce
Oravská Polhora za I. štvrťrok
2008.
C) ZAMIETA
• Žiadosť Jána Pindjaka, bytom
Oravská Polhora čs. 719 o dofinancovanie prepojovacej cesty
k rodinnému domu z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
D/ ODROČUJE
• Žiadosť Agnesky Tarčákovej,
bytom Oravská Polhora čs. 896
o odkúpenie neknihovaného
pozemku KN parcely č.
19217/4 zastavaná plocha o
výmere 253 m2 v k.ú. Oravská
Polhora.
Ing. Peter Horváth
starosta obce
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ZŠ s MŠ 1. - 4.
Naše úspechy v školsom roku 2007/2008
Naši žiaci sa v uplynulom
školskom roku zúčastnili mnohých súťaží, podporovaných
MŠ SR, ako aj inými inštitúciami.
V školskom roku 2007/2008
sme so žiakmi Základnej školy
s materskou školou 481 dosiahli výborné výsledky vo viacerých súťažiach:
1. Pytagoriáda - matematická
súťaž, vyhlásená MŠ SR.
V kategórii P4 sa na 3. mieste
umiestnila žiačka 4. B triedy
Janka
Koňarčíková. Ako
úspešná riešiteľka skončila aj
žiačka 4. A triedy Barborka
Cvoligová.
2. Časopis Polhorček – žiacky
časopis pod vedením PaedDr.
Kataríny Revajovej. V súťaži
o najlepší detský časopis
vyhlásený Oravskou knižnicou
A.Habovštiaka
v
Dolnom
Kubíne získal 3. miesto

3. Súťaž Marťankovia - vyhlásená ﬁrmou Walmark. Žiaci
celej školy dostali ocenenia za
zapojenie.
4. Celoslovenská literárna
súťaž „Báseň 2007“, ktorú
vyhlásilo vydavateľstvo DAXE
a redakcia časopisu Maxík.
Žiačka 4. B triedy Eva
Žitňáková sa v 2. kategórii
(3.-4.ročník) umiestnila na 2.
mieste.
5.V súťaži „Tradičné záhradky“ realizované v rámci
projektu Intereg III Poľsko Slovensko
(Medzinárodný
projekt Baboigorsky park Narodowy - Oravská Polhora žiaci
Janka Brišáková a Dominik
Šubjak získali 2 ceny.
6. Žiačke Adriane Balekovej
uverejnili v časpise Vrabček
kresby.

7. V internetovej súťaži
„Olympijská
počítačová
olympiáda“ sa žiačka 4.
B triedy, Mária Magdaléna
Ďubašáková umiestnila medzi
prvých 50 úspešných riešiteľov
v rámci SR v kategórii 1. stupňa
ZŠ.
Vážime si všetkých žiakov,
ktorí sa snažia zdokonaľovať a
pracujú na sebe. Aj tých, ktorí
nevyhrali, ale sa zúčastnili.
Tiež je veľmi potešujúce, že aj
bývalí žiaci našej školy zažívajú
úspechy v rôznych súťažiach
a aktivitách a tým sa naša
obec kultúrne a vzdelanostne
rozvíja.
Mgr. Marta Jurášková
riad. ZŠ s MŠ Or. Polhora 481

Pozornosť sme venovali jazykovej
kultúre a komunikácii. Sústavne
sme venovali pozornosť čistote
a výzdobe tried. Pravidelne sa
uskutočňovali stretnutia s rodičmi,
na ktorých boli rodičia informovaní
o práci žiakov a ich výchovnovyučovacích výsledkoch. Počas

celého školského roka sme kládli
dôraz na nácvik čítania s porozumením. K rozvoju čitateľského
záujmu vo veľkej miere prispievala
návšteva školskej knižnice. Učitelia
chodili s deťmi na vychádzky, ktoré
boli zamerané na pozorovanie
okolia školy a domova a na pozorovanie prírody. Témy environmentálnej výchovy sa sústavne zaraďovali
do všetkých predmetov .V rámci
Dňa Zeme boli žiaci čistiť okolie
kostola, cintorína, školy a hlavnej
cesty od odpadkov. Tento odpad sa
učili separovať.
Voľnočasové aktivity žiakov sú
organizované formou súťaží, výle-

tov, vychádzok a predovšetkým
formou školského klubu detí a prostredníctvom záujmových útvarov.
V priebehu školského roka sme
organizovali
a
zúčastnili
sa
niekoľkých podujatí.
Deň Zeme, Šarkaniáda, Šaliansky
Maťko, Matematická olympiáda,
Klokan, Pytagoriáda, Rozprávkové
vretienko, Slovenský slávik, Týždeň
čistoty, súťaž vo futbale, Adamko,
Miss školy, Jesenná úroda, búdky
pre vtáčiky, Vianočná výstavka,
Marec mesiac knihy, Vianočný
koncert, Vianočné trhy, karneval,
Deň matiek, Úcta k starším, zber
papiera, Európa v škole, Hviezdoslavov Kubín, Poznaj a chráň,
beseda s policajtom, výstavka kníh,
Slovenský slávik, Marťankovia,
Rozprávkové vretienko, AJ-kvíz,
Valentínske srdce, kvíz o rodnej
dedine, Moje slniečko, Žijem v
Beskydách, Aerobik pre celú školu,
celoroč. Počít. Olympiáda.
Pedagógovia po celý školský
rok venovali sústavnú pozornosť
samovzdelávaniu, sledovali noviny
v oblasti pedagogickej literatúry.
Na všetkých zasadnutiach metodického združenia sme si vymieňali
skúsenosti o dôležitých problémoch, ktoré sa vo vzdelávaní a
výchove u žiakov objavili.
Mgr. Gabriela Floreková

Ukážka zo školského časopisu Polhorček

Moja rodná zem
Moja rodná zem - v nej
stále bývať chcem!
Jej krása je ako kvet a jej
lúky sú sladké ako med.
Zelené hory sa krásou
pýšia, aj zvieratá, čo v
horách žijú, každá diera
myšia, na ňu je matka
Zem vždy a stále pyšná.
Na Orave rieka šumí, Už
jej lesk je strieborný. Je
veľmi nádherný.
Takáto je moja rodná zem,
Krajšia ako najkrajší sen!

Metodické združenie a jeho činnosť
Činnosť MZ prebiehala v školskom
roku 2007/2008 podľa plánu. Do
plánu práce boli zahrnuté potreby rozumovej a citovej zložky,
environmentálnej a regionálnej
výchovy, výchovy k manželstvu a
rodičovstvu, rozvoj samostatnosti a
kreativity žiakov.

Báseň Evy Žitňákovej, ktorá
získala 2. miesto v celoslovenskej
literárnej súťaži “Báseň 2007”

MISS 2008

Tak ako každý rok, ani tento
rok sme nevynechali jednu
z najobľúbenejších súťaží, ktoré
organizuje naša škola. O čo išlo?
Predovšetkým o krásu, šikovnosť,
super ukazovačky a samozrejme
o kopec dobrej nálady. Tak ako
každý „pracovný“ deň aj v tento
(bolo to mimochodom „piatok
13“) sa prvú hodinu všetci poctivo
učili. A potom „to“ prišlo. Osem
finalistiek vystúpilo na javisko za
sprievodu slávnostnej hudby, aby
nám ukázali svoj talent a bojovali o titul MISS 2008 našej školy.
V troch súťažných disciplínach
(predstavovanie, voľná disciplína,
prehliadka v najobľúbenejších
šatách) sa rozhodlo o víťazke.
Stala sa ňou žiačka 2.A triedy
NIKOLETA
REVAJOVÁ.
1. vicemiss sa stala KLÁRA
ŠTEFAŇÁKOVÁ (3.B) , 2.vicemiss JANKA BENICKÁ (4.A).
Boj o titul MISS nebol jednoduchý.
Predchádzala mu dvojtýždňová
príprava všetkých súťažiacich.
Zároveň prebiehala aj voľba
MISS SYMPATIA, ktorou sa stala
SILVIA FIDRIKOVÁ (3.A).
Ďakujeme všetkým tým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k pohode a priebehu tejto súťaže.
Tešíme sa nabudúce !
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Naša
škola
každoročne
poskytuje všetkým žiakom široké možnosti na uplatnenie.
Formou hier, zábavy, aktívneho začlenenia sa do činností
umožňuje všetkým deťom
rozvíjať tvorivosť, spoznávať
hĺbku vlastných schopností a
možností.

Zem. Súťaž bola
nazvaná Lesné poschodie
a
zameraná
bola na širšie
poznávanie
prírodného
prostredia.

Na základe akcií si žiaci spoločne
s kolektívom učiteliek rozširujú
vedomosti z oblastí environmentálnej výchovy, výchovy ochrany
zdravia a ďalších oblasti. Veľmi
peknou a poučnou témou bola
akcia Deň Zeme.
Žiaci celý týždeň chodili na
vychádzky, zbierali rôzne prírodniny a tvorili výstavky. Kresbami
a maľbami dávali na výkres to, čo
sa im páčilo a čo nie, ako možno
prírodu chrániť a zveľaďovať.
Jeden celý deň skrášľovali
okolie školy zberom a triedením
odpadkov, na chodník kreslili

Marec - Júl

planétu Zem a planéty okolo nej.
Neskôr sa hrali hru Zem, voda,
vzduch, kde žiaci hovorili o
zvieratách, ktoré žijú na zemi,
vo vzduchu, vo vode a ktoré sú
ohrozené. Vyvrcholením bola
súťaž o najkrajší príbeh, báseň,
hádanku z vlastnej tvorby s témou

Pokračovaním
Dňa Zeme bola
téma “Čo vieš
o Slovensku”.
Na to sme využili
staré
nástenné kalendáre.
Z vystrihnutých
obrázkov
sa
deti dozvedeli
o
najkrajších
turisticky známych oblastiach
Slovenska. Miesta, ktoré sme
v rámci výletov už navštívili a miesta, ktoré ešte nepoznáme. Od
Dňa Zeme žiaci triedia odpad a
spoločne sme uskutočnili aj zber
papiera. Samozrejme, že do
týchto aktivit sa zapojili aj rodičia.

Škola nazbierala viac ako 1000 kg
papiera. Ďakujeme všetkým
rodičom. Ďalšou úspešnou, už
roky prebiehajúcou akciou, bol
Adamko bojuje proti drogám,
na podporu ochrany zdravia.
Triedne učiteľky vo svojich aktivitách rozprávali o zdraví človeka,
drogových závislostiach, poukazujúc na následky vyplývajúce
z týchto nesprávnych návykov.
Svoje
činnosti
prezentovali
na plagátoch s protidrogovou
témou. Záverom bola sladká
odmena pre všetkých zúčastnených.

S prípravou každej takejto akcie je veľa práce a vyžaduje
si to úsilie každého pedagogického pracovníka. Ale
každá z nás to robí s láskou
vyplývajúcou z pekného
vzťahu k deťom a pre rast
našich budúcich generácií !
Zlatica Gogoláková

Zhodnotenie školského roka v MŠ pri ZŠ 1.4.
Motto: Radostne a veselo celý
rok, sa nám darilo plniť. Výchovno - vzdelávací proces, ktorý
deti v materskej škole absolvovali
prevažne cez hry, didaktické
aktivity a tvorivosť pomáhali
obohatiť život detí v materskej škole
aj nadštandardné aktivity, ktorých
počas II. polroka bolo v MŠ dosť.
Medzi ne patrili:
Výtvarné súťaže:
• Mamkine srdce –práce vystavené
v Námestove Klinec
• Hasiči očami detí – Námestovo
okresná súťaž získali sme II. a III
miesto
• Les, ochrana lesa – Námestovo
• Dúhový kolotoč- Bratislava
• Vesmír očami detí
Rozprávkový týždeň:
• Bábkové divadlo z Bratislavy sa
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nám predstavilo s divadelným
predstavením Červená čiapočka
• Divadielko zo ZŠ – žiaci 4.ročníka
k nám zavítali s divadelnou hrou
Šípková Ruženka
• Hlasné čítanie rozprávok žiakov
1. ročníka
• Bábkové divadlo pani učiteľky Ro
zprávka a kohútikovi a sliepočke
• Dramatizácia rozprávok detí MŠ:
Drevený zámoček, Koza odratá a
jež
Športový týždeň:
• každý deň deti plnili jednu
športovú disciplínu, dostali medaily
a diplomy
• víťazi
reprezentovali MŠ na
IX. ročníku Okresnej športovej
olympiáde
• získali sme: II. miesto v hode
do diaľky tenisovou loptičkou, III.
miesto v skoku do diaľky z miesta
Týždeň detských radosti:
• zdolávali pripravené prekážky
v záhrade, kúpali sa v bazéne
• opekali klobásky
• navštívili Slanú Vodu, kŕmili
diviaky, obdivovali prírodu
• čistili potôčik a zapojili sa do pro
jektu „Čistá obec“ - separovali
odpad
• navštívili ZOO Bojnice s rodičmi
Požiarnícky deň:
Požiarna
záchranná
služba
Námestovo - praktická ukážka
hasenia
požiarov,
ukážka
hasičských pomôcok, plynovej
masky
Zdravotnícky deň:
Rýchla zdravotná služba
v
Oravskej Polhore predviedla
deťom praktickú ukážku prvej pomoci, prezreli si vnútro sanitky

Krúžková činnosť:
V MŠ pracoval: výtvarný, dramatický, tanečný krúžok a výučba
anglického jazyka
• výsledky sme prezentovali na
verejných slávnostiach v obci a na
besiedkach v materskej škole.
Školský rok 2007/2008 sa skončil
a preto sa chceme touto cestou
poďakovať za dobrú spoluprácu
všetkým
rodičom,
obecnému
úradu, učiteľkám ZŠ, okresnému
požiarnemu zboru v Námestove,
Rýchlej
zdravotnej
službe

v Oravskej Polhore za spoluprácu
a všetkým sponzorom za ﬁnančné
príspevky a dary.
Deťom prajeme veľa slniečka,
príjemné prázdniny plné zážitkov,
učiteľom oddych a načerpanie
nových síl a nápadov pre prácu
v novom školskom roku. Tešíme
sa čakáme novoprijaté deti v materskej škole.
Janka Pukáčová
zástupkyňa pre MŠ

Všetkým deťom prajame krásne
prežité letné prázdniny !
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Vážení rodičia, milí žiaci
Školský rok 2007/2008 ubehol ako voda. Bol podmienený
zmenami a aktivitami už od
začiatku. V tomto školskom roku
našu školu navštevovalo 483
žiakov, ktorí boli rozdelení do
19 tried. Na ročníkoch 1.-4. to
bolo 5 tried a na ročníkoch 5.-9.
to bolo 14 tried. V edukačnom
procese sme sa zameriavali
na komplexný rozvoj osobnosti žiakov a preto sme často
zaraďovali aktivity zážitkového
charakteru. Organizovali sme
rôzne besedy, exkurzie a výlety,
ktoré boli tematicky zamerané
a korešpondovali s učebnými
osnovami. Pracovali sme podľa
plánu práce školy, ktorý bol
schválený na pedagogickej
rade v mesiaci september. Na
ročníkoch 1.-4. sme vyučovali
podľa základného variantu a na

Polhorské noviny

ZŠ s MŠ 1. - 9.
ročníkoch 5.-9. sme vyučovali
podľa variantu 2 a v 9.A triede
podľa variantu s rozšíreným
vyučovaním cudzieho jazyka.
Triedy sme delili na vyučovaní
cudzieho jazyka, Nv, Tv, Tchv.
Na škole pracovali predmetové
komisie a metodické združenie
na roč. 1.-4. Počas celého
školského sa roka žiaci zapájali aj do mimoškolskej činnosti,
ktorá bola organizovaná formou
záujmových
útvarov.
Na škole pracovalo 30 záujmových útvarov pod vedením
skúsených pedagógov. V tomto
školskom roku sme sa zapojili
do vedomostných olympiád a
športových súťaží. Môžeme sa
pochváliť mnohými úspechmi,
ktoré dosiahli naši žiaci pod vedením pedagógov.
Mgr. Jolana Tarčáková
riad. ZŠ s MŠ Or. Polhora 481

Významné Úspechy Uplynulého
Školského Roku
Biologická olympiáda:
Michaela Cvoligová (8.B) - 4. miesto v kategórii “C” v celoslovenskom kole (1. miesto - okresné kolo, 2. miesto - krajské kolo
Mária Tarčáková (8.B) - 1. miesto v kategórii “E” - Poznaj a chráň
v krajskom kole
Michaela Brandysová (7.C) - úspešný riešiteľ v kategórii “Botanika”
na okresnom kole.
Geograﬁcká olympiáda:
Šimon Kvasniak (9.C) - 1.miesto v okresnom kole a 6.miesto
krajskom kole

Šimon Kvasniak (9.C) - 2.miesto v okresnom kole a úspešný riešiteľ
krajského kola
Fyzika - olypmiáda:
Janka Štefaňáková (8.A) - 2.miesto v okresnom kole
Matematická olympiáda:

• Monika HRUBJÁKOVÁ - najúspešnejšia žiačka školy
v atletike, 1.miesto v Žilinskom kraji v skoku do výšky
a štafete 4x60m, 3. na Slovensku v štafete 4x60.
Výborná vo volejbale.

Pytagoriáda

• Šimon KVASŇAK - najúspešnejší žiak školy vo
vedomostných súťažiach. Víťaz okresných olympiád:
geograﬁckej, chemickej, biblickej a súťaže Leonárdo.
Výborný v atletike a športových hrách basketbal a
volejbal.
• Martin FIDRÍK - najvšestrannejší žiak školy v atletika. 2. miesto v kraji vo vrhu guľou, výborný v šprinte,
skoku do diaľky, skoku do výšky a behoch. Výborný
v športových hrách – futbal, basketbal, volejbal.

na

Chemická olypmiáda:

Za reprezentáciu školy bolo odmenených 135 žiakov,
ktorí dostali buď pochvalné uznania, diplomy a vecné
ceny. Najúspešnejší žiaci školy dostali ďakovné listy a
ocenenia . Sú to títo žiaci:

• Mária BOŽEŇÁKOVÁ - najvšestrannejšia žiačka školy
v športových hrách basketbal a volejbal. Výborná
v atletike – skok do diaľky, vrh guľou a 3. na
Slovensku, v štafete 4x60m.

Marec - Júl

Jozef Vorčák (5.A) - 3.miesto v okresnom kole
Jakub Kvasniak (7.C) - úspešný riešiteľ v okresnom kole

Dávid Kovalík (5.A) - úspešný riešiteľ v okresnom kole
Jakub Kvasniak (7.C) - úspešný riešiteľ v okresnom kole
KLOKAN - matematická súťaž:
Do súťaže sa zapojilo 92 žiakov z ročníkov 2. - 9. Pod vedením Mgr.
Evy Revajovej , Mgr. Anny Kvasniakovej, Mgr. Jolany Tarčákovej,
Ing. Márie Jašicovej, p. Boženy Hrubjakovej
Slovenský jazyk:
Katarína Brišáková (7.B) a Natália Plevjaková (5.B) postup na kresné kolo vrecitačnej súťaže Šaliansky Maťko
Katarína Brišáková (7.B), Monika Jagnešáková (5.B), Kristína
Strnálová (9.A), Dominika Chudjaková (8.A) - postup na okresné
kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Mária Božeňáková (9.A) - úspešný riešiteľ v Olypiáde Slovenského
jazyka v okresnom kole

• Martin VORČÁK - najúspešnejší žiak školy
v športových hrách, najlepší rozohrávač vo volejbale a
basketbale. Výborný futbalista a gymnasta.

Okrem týchto olympiád sa naša škola zapojila do celoslovenského
projektu „Ľahšie to ide ľahšie“ pod vedením Mgr. Lýdie Horváthovej
a postúpili v rámci kraja ako prvá najlepšia škola do celoslovenského semifinále v Bratislave. V Bratislave naši žiaci skončili tretí v
rámci Žilinskeho kraja.

• Františka ZOŠŠÁKOVÁ - najrýchlejšia bežkyňa
školy, 2. miesto krajská súťaž, 3. miesto celoslovenská
súťaž v atletike.

Tieto krásne úspechy sme mohli dosiahnúť len vďaka usilovenej a
obetavej práci všetkých pedagógov základnej školy. Aj im patrí naše
poďakovanie a obdiv. Veď práve takto úspechy žiakov sú obrazom
kvalitnej práce ich pedagógov.
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Marec - Júl

Kultúra
Pomáhame oživovať tradície

Dňa 26. Júna 2008 sa
uskutočnil výlet pre deti zapojené do projektu tvorby
kvetov z krepového papiera a pletenia košíkov,
realizovaného
Obecným
úradom v Oravskej Polhore.
Bol upršaný deň, štvrtok
ráno. No nám to nevadilo.
Mali sme totižto objednaný
autobus a pred sebou plný
deň radosti a dobrej nálady
z výletu, ktorý bol práve pred
nami.
Autobus z Obecného úradu
nás odviezol až do Oravíc,
kde sme mali celý deň na
oddych a zábavu. Dopoludnia sme absolvovali viac ako
trojhodinovú túru Juráňovou
dolinou, a aj slniečko sa po
čase začalo na nás usmievať.
Vzduch čistý, horský, pokoj
prírody, len zvuk tečúcich
riek a vodopádov nás nenechali unášať sa snívaním
s otvorenými očami. Okolo
dvanástej hodiny sme nasadli do autobusu a vyhladovaní, s boľavými nohami
sme sa ponáhľali na obed

do reštaurácie vo Vitanovej,
kde nás už čakali príjemní
ľudia. Po hodinke oddy-

nou a príjemne unavení po
náročnom dni sme sa vrátili
domov.

11 – 13.7.2008 - Kopaničiar-

ské slavnosti, Starší Hrozenkov
12 – 13.7.2008 - Stretnutie

Polhor, Pohronská Polhora

20.7.2008 - Folklórne slávnosti

pod Piľskom a Babou Horou,
Sihelné
26.7.2008 - Lesnianská he-

ligónka, Oravská Lesná

1 – 3.8.2008 - Podroháčské

folklórne slávnosti, Zuberec
1.8.2008 - Gorolské šviento,
Jablunkov, Poľsko
V rámci projektu sa deti učili vyrábať tradičné kvety a dekorácie
z krépového papiera

chu, kedy sme potrebovali
načerpať nové sily, sme sa
opäť vybrali do Oravíc, tentokrát však do termálnych
bazénov. Vyšantili sme sa
do sýtosti, až bol pre nás
problém vôbec odtiaľ vyjsť.
Najradšej by sme sa kúpali
do večera. Na záver sme
sa pohostili dobrou zmrzli-

9 – 10.8.2008 - Tretie dni

Touto cestou sa chcem za
všetky deti poďakovať za
perfektný výlet Obecnému
úradu, pánu starostovi Ing.
Horváthovi a pracovníkom
pánu Matisovi a pani Bobákovej, ktorí to pre nás všetko
prichystali.
ĎAKUJEME VÁM!

Polhorských kúpeľov, Oravská
Polhora - Slaná voda
23.8.2008 - Výstup k pamät-

níku Jána Pavla II, Babia Hora
24.8.2008 - Sihelnianské
turbo, Sihelné
12. – 14.9.2008 - Gajdovačka

2008, Oravská Polhora

PaedDr. Zdenka Šimková

Projekt Komunitné centrum SLNEČNICA –
úspešne ukončený.
Dňa 15. júna 2008 sa v priestoroch Komunitného centra Slnečnica
v budove TJ Oravská Polhora uskutočnilo záverečné vyhodnotenie a ukončenie vzdelávacích kurzov, ktoré mohli absolvovať ženy
z našej obce. Jednotlivé vzdelávacie kurzy boli zamerané na získavanie vedomostí (kurz Základy práce s počítačom, kurz anglického
jazyka) a rozvoj zručností (kurz šitia, kurz aranžovania a dekorácií).
Na záverečnom stretnutí bolo zúčastneným ženám odovzdané
prehlásenie o absolvovaní príslušného kurzu.
Aj napriek skutočnosti, že samotný projekt končí, pozitívne ohlasy
a veľký záujem o takéto formy vzdelávania a zdokonaľovania vedie
jeho realizátorov k snahe o prípravu a realizáciu ďalších podobných
projektov. Veď obec to sú predovšetkým ľudia, ktorí v nej žijú. Preto
je potrebné vytvárať podmienky pre ich osobný rozvoj, prostredníctvom ktorého sa upevní obecné spoločenstvo. A to je základ modernej a úspešnej obce súčasnosti.
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PREHĽAD LETNÝCH
KULTÚRNYCH PODUJATÍ

Leonardo 2008
V ZŠ Zubrohlava sa dňa 6.6 2008 uskutočnilo
medzinárodné kolo vedomostnej súťaže
žiakov obcí Združenia Babia hora a žiakov
SGB z Poľska. Hlavnou prioritou je znalosť
regiónu Babia hora. Súťaže sa zúčastnilo 47
žiakov z Poľska a 16 žiakov zo Slovenska.
Žiaci súťažili v písomnom teste na základe,
ktorého do úzkeho finále postúpilo 12 žiakov.
Našu dedinu reprezentovali Šimon Kvasniak
a Janka Štefaňáková. Šimon sa prebojoval do úzkeho finále, kde na základe svojich
vynikajúcich vedomostí obsadil prvé miesto.
Odmenou za účasť v medzinárodnom kole bol
trojdňový výlet za krásami Slovenska na ktorom sa zúčastnilo 34 žiakov z Poľska a 8 žiakov
zo Združenia Babia hora. Kritériom účasti na
výlete bolo umiestnenie žiaka v súťaži. Za
prípravu víťaza súťaže Šimona ďakujeme Ing.
Vajdečkovi a prípravu trasy a časového harmonogramu výletu Mgr. Cibovi.
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Šport

Zastaví nový trávnik úpadok futbalu?
Úroveň futbalu v obci je slabá.
A čo je ešte horšie, zdá sa,
že ďalej upadá. Nejde ani tak
o herný prejav jednotlivých
družstiev, ale celkovo. Spolupráca vo vedení klubu viazne,
stráca sa záujem hráčov o
futbal, divákov ubúda. Dlhodobo
dosahujeme v mládežníckych
kategóriách výborné výsledky,
ale ďalej sa pohnúť nevieme.
Nielenže máme často problém postaviť 11 hráčov u
dorastu alebo dospelých, my
máme nedostatok trénerov,
funkcionárov, ale aj divákov.
Najhoršie je, že kritikov pribúda, ale pomôcť nemá kto.
Kde hľadať príčiny? V hráčoch,
divákoch alebo vo vedení obce?
Priznajme si, že asi všade.
Pre hráčov sme nevytvorili

dostatočné podmienky, zanietených hráčov ubúda, mládež
si hľadá iný druh zábavy. Ani
divák na tom nie je lepšie, nemá
si ani kde poriadne sadnúť,
pre malé deti nie je vytvorené
vôbec nič.
Vážení priaznivci, 22. júna
2008 sme odohrali posledné
jarné kolo na domácej pôde.
A bude to aj posledné kolo
v tomto roku. 24. júna 2008
vedenie obce v spolupráci s
ﬁrmou EUROGREEN – SLOVAKIA s.r.o. začalo prestavbu
futbalového ihriska, ktorá bude
spočívať vo vytvorení novej
trávnatej
plochy,
umelého
zavlažovania,
oplotenia
a
vybudovania tribúny. Celú
jesennú časť odohrajú naše
mužstva
na
súperových

Pohľad na rekonštruovanú plochu futbalového ihriska

ihriskách. Futbal sa k nám
vráti až na jar 2009, kedy sa v
našej obci uskutoční futbalový
turnaj Troch Polhor a zároveň
oslávime 50 rokov organi-

zovaného futbalu.
Zastaví nový areál úpadok
futbalu? Nájde si divák cestu
na futbalový štadión?
Ing. Jozef Piták

Žiacke športové družstvá z Oravskej Polhory - opäť najúspešnejšie...
V školskom roku 2007/2008 sa žiaci Základnej školy s materskou školou 130 sa stali najúspešnejším žiackym atletickým
družstvom v rámci Žilinského kraja. Veľké úspechy však dosiahli aj ako jednotlivici nielen na rôznych regionálnych, ale
aj na národných, či medzinárodných súťažiach.

- horný rad : Hrubjáková Monika, Božeňáková Mária, Klenčáková Kristína, Romaníková Monika, Zoššáková Františka, Šimurdiaková Anna, Revajová Janka,
Štefaňáková Janka, Hrubjáková Janka,Zoššáková Kristína, chýba Mlynarčíková Eva, vedúci Mgr. Kurek Jozef a Mačor Jozef
- spodný rad : Tarčák Tomáš, Borovka Lukáš, Kvasňak Šimon, Fidrik Martin,Vargončík Lukáš, Vonšák Mário, Miklušák Tomáš, Skurčák Matúš, Korman Michal,
Randiak Dominik, chýba Matušňák Michal.
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Všetko najlepšie našim jubilantom
.: 60 rokov :.

Ján Cubinek
Milan Glovaťák
Terézia Bandíková
Margita Urbániková
Štefan Rusnák
Ján Ferneza
Miroslav Ciba
Anton Bandík
Zdenka Mačincová
Kocúrová Janka
Božeňák Jaroslav
Vargončík Jozef
Cvoligová Mária

.: 65 rokov :.

Margita Kuráková
Anna Štrausová
Zboroňová Žofia
Dendys Jozef

.: 70 rokov :.

Žofia Chromčáková
Albín Vorčák
Anton Tarčák

.: 75 rokov :.

Žofia Sučáková
Pavol Masničák
Kozáková Terézia

Marec - Júl

Putovanie za najsevernejším miestom Slovenska
Oravská Polhora je najsevernejšou obcou Slovenska. Takmer všetci
sa pýšime tým, že bývame práve na tomto krásnom mieste našej
krajiny. No málokto vie, kde sa vôbec ten najsevernejší bod nachádza. A
práve putovanie za najsevernejším bodom Slovenska bolo cieľom spoločného
výletu priaznivcov aktívneho pohybu na bicykloch, ktorý sa uskutočnil
v nedeľu 1.6.2008.
Napriek krásnemu nedeľňajšiemu dňu sa spoločnej cyklotúry zúčastnilo len
niekoľko obyvateľov našej obce. No tí ktorí sa zúčastnili, vôbec nemuseli
ľutovať. Po úvodnom stretnutí a privítaní všetkých účastníkov sme sa pod vedením pána starostu vydali na takmer 8 km cestu za cieľom našej spoločnej
cyklotúry. V priateľskej atmosfére sme sa takmer po dvoch hodinách ocitli v
cieli nášho výletu. Stáli sme na najsevernejšom bode Slovenska a zážitok
to bol skutočne výnimočný. Krásny a trošku netradičný severný pohľad na
Babiu horu z tohto miesta bol naozaj nezabudnuteľný. Na záver zostáva
len veriť, že tento krásny kút, ktorý je súčasťou katastra našej obce, nezostane zabudnutý a bude sa tešiť čoraz väčšej obľube nielen našich ale aj
zahraničných turistov.

.: 80 rokov :.

Margita Revajová
Helena Fernezová
Mária Huceľová
Zoššáková Terézia

DNI JELEŚNI
Prijmite pozvanie na priateľský futbalový zápas, ktorý

odohrajú futbalisti Oravskej Polhory s družobnou
obcou Jeleśnia v rámci každoročných osláv Dni
Jeleśni dňa 19.júla 2008. Doprava pre futbalistov
a všetkých fanúšikov bude zabezpečená.

Spoločná fotograﬁa účastníkov cyklotúry

LURDY - 150 .výročie
Turín, La Salette, Lurdy, Miláno

V dňoch 21.9.- 28.9.2008 sa uskutoční
farská púť z príležitosti 150. výročia
zjavenia Panny Márie v Lurdoch.
Záujemcovia sa môžu zahlásiť na
farskom úrade. Cena zájazdu je 8 190
Sk Záloha je 2 000 Sk. V cene zájazdu
je zahrnuté: 3 x ubytovanie, 3 x raňajky
a večera, doprava, sprievodky CK, DPH,
poistenie voči insolventnosti CK.

Odišli od nás...

Jozef Žaják
Milan Staňo
Žofia Zoššáková
Štefan Katrák
Ján Glovaťák
Ignác Masničák
Anna Skurčáková
Helena Tarčáková,
Ján Barčák,
Margita Kudjáková
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