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Noviny občanov a priateľov obce Oravská Polhora

Cena 5 Sk

Vážení občania

Novému starostovi Ing. Petrovi Horváthovi odovzdáva po 10 rokoch p. Jozef Pečarka starostovskú funkciu

Hľadajme to, čo nás navzájom spája
Vážení spoluobčania,
opäť vychádzajú naše obecné
noviny. A to je pre mňa príležitosť
prihovoriť sa Vám prvýkrát ako
starosta obce a súčasne sa Vám poďakovať aj v mene zvolených poslancov za prejavenú dôveru vo
voľbách.
Rok 2007 je na jednej strane pokračovaním začatej práce, ale aj
výzvou pre hľadanie a riešenie nových projektov, ktoré budú naďalej vylepšovať životné podmienky
a prostredie našej obce. Spoločnými silami sa pokúsime upraviť
stred obce, zveľadiť športový areál,
zrealizovať komplexnú prestavbu
spoločenského domu. Verím, že tieto úlohy a mnohé ďalšie sa nám podarí splniť vďaka pracovnej atmosfére a dobrým vzťahom založeným
na dôvere v týme poslancov obecného zastupiteľstva a k pracovníkom
na Obecnom úrade.
Pred mesiacom sme za sebou zanechali rok 2006. Dávame si predsavzatia do roka ďalšieho a všetkým blízkym prajeme všetko naj-

lepšie. Takéto predsavzatia som
si dal aj ja. Týkajú sa najmä pracovnej oblasti. Svojimi hlasmi ste
poukázali na Váš záujem o dianie
a smerovanie obce pre najbližšie 4ročné obdobie. Vložili ste do mňa
dôveru, že našu obec povediem cestou rozvoja a zveľaďovania.
Ja sa pokúsim prispieť k splneniu týchto cieľov čo najviac. Veľmi si
vážim vzájomnú spoluprácu a tolerantnú atmosféru. Vždy mi záležalo
na zlepšovaní vzájomných vzťahov.
Preto Vám všetkým želám, aby sme
hľadali to, čo nás navzájom spája.
Nech tak, ako v našich rodinách, aj
v našej obci vládne medzi nami dôvera. Vzájomne si pomáhajme, zabudnime na vzájomné prieky a obviňovania. Len tak budeme môcť prekonávať všetko zlé, čo nás v súčasnom svete obklopuje. K tomu Vám
želám hlavne veľa zdravia, aby ste
mohli svoj život užívať s radosťou.
Želám, aby ste mali pri každom Vašom osobnom zámere veľa šťastia, nech sa Vám splnia všetky Vaše
predsavzatia. A  do tretice Vám že-

lám lásku. Lásku k svojim blízkym,
aby Vám ju plným priehrštím vrátili. Aby ste všetci vo svojom živote, vo
svojej rodine, v našej obci prežili čo
najviac radostných chvíľ a nech Vás
v novom roku 2007 stretávajú len
príjemné starosti.

foto – i. matis

A  ešte jedno úprimné želanie.
Nech Pán Boh chráni našu obec
pred všetkými živelnými pohromami a katastrofami.
Šťastný nový rok
Peter Horváth,
starosta obce Oravská Polhora

Súťaž o najlepší návrh
Obecný úrad pod záštitou
starostu obce vyhlasuje súťaž
o najkrajší návrh na uvítacej
tabule na začiatok a koniec
našej obce. Už dlhší čas nám
chýba takáto informačná tabuľa, ktorá každého návštevníka
upozorní, že práve vstupuje do
Oravskej Polhory.
Svoje návrhy spolu s menom a adresou vložte do obálky
a hoďte do pripravenej schránky umiestnenej pri informačnej
tabuli obce na obecnom úrade.
Uzávierka súťaže je 28. februára 2007. Prvé tri návrhy,

ktoré budú vybraté výberovou komisiou, budú ocenené hodnotnými cenami a uverejnené v budúcom čísle Polhorských novín.
Počet oby vateľov
OR AVSKEJ POLHORY
k 31. 12. 2006 bol 3 656.
Za rok nás pribudlo 13; zomrelo 22 (12 žien, 10 mužov), narodilo sa 54 detí (24 chlapcov, 30 dievčat), prisťahovalo 17 občanov a odsťahovalo 41. OcÚ
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Jozef Piták
poslanec a zástupca starostu
0905 717 346
Narodil sa 17. 12. 1965
v Námestove
• vzdelanie: 1972 – 1980
ZŠ Oravská Polhora
1980 – 1984 Stredná
priemyselná škola drevárska
Zvolen
1984 – 1988 Vysoká škola
lesnícka a drevárska Zvolen
• zamestnanie: 1989 – 1991
Drevoidustria
Oravský Podzámok
1991 – 2005 Colné riaditeľstvo
SR Bratislava
2005 – pracuje vo firme
na výrobu a predaj stavebnostolárskeho reziva
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Ľudovít Borovka
poslanec
0904 065 799
Narodil sa 8. 9. 1965 v robotníckej rodine. Ženatý, otec 3
synov. Po skončení ZŠ študoval na Gymnáziu v Námestove.
Od roku 1984 – 1986 absolvoval základnú vojenskú službu.
V roku 1987 sa oženil. Do roku 1992 pracoval v strojárňach
v Námestove.
Od februára 1992 začal pracovať v štátnej sfére, kde pracuje
do súčasnej doby.
Bol aktívnym športovcom, aktívne hrával futbal za TJ Námestovo.
V súčasnosti je trénerom
dorastu TJ Oravská Polhora.

Anton Hrubjak
poslanec
0905 276 646
Narodil sa 56. 3. 1951
v Oravskej Polhore
• záľuby:
fotografovanie
zameral na
horskú krajinu.
Viac ako 20 rokov
pracuje
ako dobrovoľný člen horskej
služby.
Svet Himalájí
je jeho prvou obrazovou
publikáciou.
Je živnostníkom,
prevádzkuje
penzión
a lyžiarske zariadenie.

31. januára 2007

Štefan Pienták
poslanec
0907 246 085
Narodil sa 10. 12. 1969
v Námestove.
Oravská Polhora 543
• vek: 39 rokov
• vzdelanie: SOU
elektrotechnické, Nižná
• zamestnanie: Drevex
Oravská Polhora, strojník
• manželka: Darina
Pientáková, starostlivosť
o dieťa do 6 rokov
• deti:
Nikola, žiačka 9. r. ZŠ,
Darina, žiačka 6. r. ZŠ,
Tatiana, 5-ročná
• záľuby: krížovky,
príroda, deti

Noví poslanci obecného zastupiteľstva

Štefan Cubinek
poslanec
0905 465 085
39 rokov, ženatý
• vzdelanie:
SPŠ – stavebná
• povolanie:
stavebný technik
• zamestnanie:
Stavebný podnik s.r.o.
Námestovo
– konateľ spoločnosti

Kamil Kvasniak
poslanec
0908 093 563
Narodil sa 12. 11. 1967
v Trstenej
• vzdelanie: ZDŠ Oravská
Polhora,
1982 – 1986 SOUH Istebné,
elektrikár
• zamestnanie: od roku 1991
štátny zamestnanec
na Colnom úrade Trstená,
ženatý, otec 3 detí
• záľuby: futbal, rodina

Michal Strnál
poslanec
0915 031 761
Narodil sa 4. 8. 1984
v Trstenej, študent
• vzdelanie: 1998 – 2002: obchodná akadémia, 2002 –
2007: Slov. poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Fakulta Európskych štúdií a Reg. rozvoja, odbor – Regionálny rozvoj,
2006: University College Cork,
Írsko, študijný pobyt
• záľuby: hudba, turistika

Ing. Štefan Tyrol
poslanec, 0903 814 915
Narodil sa 22. 7. 1964 v Námestove, ženatý, 6 detí
• vzdelanie: ZŠ, Gymnázium
1978 – 1982, VŠLD Zvolen,
drevárska fakulta 1982 – 1986
• zamestnanie: 1986 – 1991
Drevoindustria Or. Polhora
• od r. 1992 živnostník (stolárstvo, výroba a servis hudobných nástrojov)
• poslanec OZ Or. Polhora od
r. 1990 okrem 1998 – 2002
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Schválili územný plán aj rozpočet obce
Uznesenie č. 1/2007 z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Oravskej Polhore, konaného dňa 19. januára 2007.
A) Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z posledného zasadania obecného
zastupiteľstva (ďalej len OZ).

Ing. arch. Milan
Labudiak poslanec
0905 927 245
Oravská Polhora 190
Tel. 043/5595331
Mobil: 0905 927245
Narodil sa 1. 11. 1974 v Námestove, ženatý, 2 deti
• vzdelanie: vysokoškolské,
1989 – 1993, SPŠ – Drevárska
Zvolen, odbor: nábytkár
STU – Fakulta architektúry Bratislava, odbor: architektúra
• zamestnanie: od roku 2000
Oravská Polhora 190, SZČO –
Inžinierska, poradensko-konzultačná činnosť v stavebníctve • vypracovanie projektovej
dokumentácie
• špeciálne kvality: práca
s PC, VP skupiny B
• záľuby: čítanie literatúry,
štúdium architektúry, šport

Eugen Vorčák
poslanec
0905 866 541
Narodil sa 6. 2. 1963
Oravská Polhora 47
• vzdelanie:
Stredné odborné učilište
drevárske v Turanoch
v odbore stolár,
ženatý od roku 1985,
otec 6 detí
• zamestnanie:
od roku 1990 podniká
v drevárskej výrobe

B) Volí
1. Návrhovú komisiu:
Predseda: p. Štefan Cubinek
Členovia: p. Ľudovít Borovka
a Bc. Michal Strnál
2. Overovateľov
zápisnice:
Ing. Štefan Tyrol, Kamil Kvasniak.
C) Schvaľuje
1. Doplnenie členov do komisií
OZ (poznámka: zloženie komisií je
uvedené v článku pod uznesením).
2. Odmeny poslancom, zástupcovi starostu, predsedom a členom komisií OZ nasledovne: poslancom OZ za účasť na zasadaní
500 Sk, zástupcovi starostovi mesačne 500 Sk, predsedom komisií
500 Sk, členom komisií 300 Sk za
účasť na zasadaní komisie.
3. Žiadosť p. Marcela Miklušáka, bytom Or. Polhora čs. 499
o schválenie prevádzky predajne potravín, rozličného tovaru
„Adam“, Or. Polhora čs. 111.
4. Žiadosť p. Marcela Miklušáka, bytom Or. Polhora čs. 499
o schválenie prevádzkovej doby
v prevádzke – predajňa potravín,
rozličného tovaru „Adam“, Or.
Polhora čs. 111 nasledovne: pondelok – sobota od 630 – 1800 hod.,
nedeľa – voľno.
5. Žiadosť p. Jolany Tarčákovej,
bytom Or. Polhora čs. 291 o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome služieb pre prevádzku
textilu a skladu do 31. 12. 2007.
6. Žiadosť p. Jolany Tarčákovej, bytom Or. Polhora čs. 291
o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb oproti pošte na
zriadenie predajne Poľnopotreby
do 31. 12. 2007 s tým, že predajňa
s uvedeným sortimentom bude otvorená do 31. 3. 2007.
7. Žiadosť p. Ondreja Orčíka a manž., bytom Or. Polhora čs. 572 o trvalé odňatie poľnohosp. pôdy podľa § 17 zákona č.
220/2004 Z. z. a to KN parcely č.
13897 TTP o výmere 796 m2 v k.ú.
Or. Polhora, na ktorej plánujú výstavbu ubytovacieho zariadenia.
8. Žiadosť p. Ondreja Orčíka a manž., bytom Or. Polhora čs.
572 o súhlas k výstavbe ubytovacieho zariadenia na KN parcele č.
13897 v k. ú. Or. Polhora.
9. Návrh rozpočtu obce na rok

Peter Horváth, starosta obce
Narodil sa 5. 2. 1952 v Oravskej Polhore, ženatý, 3 deti
• vzdelanie: ZŠ Oravská Polhora, SLTŠ – Liptovský Hrádok,
Vysoká škola lesnícka Zvolen
TEL. : *55 95 100
• záľuby: šport – futbal, turistika
MOBIL 0905 979 718
2007 – 2009 s navrhovanými zmenami.
10. Územný plán obce Oravská Polhora.
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Polhora č.
1/2007 o záväznej časti Územného plánu obce Oravská Polhora.
12. Sobášiaceho Ing. Jozefa
Pitáka.
D) Ukladá
1. Predložiť zoznam neplatičov
na dani z nehnuteľnosti na najbližšie zasadanie OZ.
E) Zamieta
1. Spustenie prevádzky Penzi-

ón POLHORA firme Heko-SDS,
s.r.o., Or. Polhora čs. 1006, nakoľko nie je povolená zmena užívania
stavby.
2. Žiadosť p. Gabriely Kovaličkovej, trvale bytom Rabča, Vysoká čs. 268 o prenájom nebytových priestorov, nakoľko obec nemá voľné nebytové priestory na
prenájom.
3. Žiadosť p. Márie Orčíkovej,
bytom Oravská Polhora čs. 572
o odkúpenie neknihovanej KN
parc. č. 18464/3 diel 1 o výmere
202 m2 TTP, nakoľko obec nie je
vlastníkom uvedeného pozemku.
Schválil: starosta obce
Ing. Peter Horváth

Zloženie komisií
Komisia pre školstvo, kultúru, telovýchovu a šport:
predseda: Ľudovít Borovka
členovia:
Bc. Michal Strnál,
Mgr. Marta Jurášková,
Mgr. Jozef Kurek,
Ivan Matis
Komisia pre soc. vecí, rodinu
a zdravotníctvo
predseda: Ing. Štefan Tyrol
členovia:
Kamil Kvasniak,
Monika Beňušová,
Terézia Jurítková,
Margita Bobáková
Komisia pre cestovný ruch
a rozvoj obce
predseda: Ing. arch. Milan Labudiak
členovia:
Eugen Vorčák,

Bc. Michal Strnál,
František Herud,
František Vorčák
Komisia pre investície
a rozpočet
predseda: Štefan Cubinek
členovia:
Ing. Jozef Piták,
Ing. Janka Raticová,
Jozef Pečarka,
Anna Vorčáková
Komisia pre životné prostredie a pôdohospodárstvo
predseda:
Anton Hrubjak
členovia:
Štefan Pienták,
Jozef Vargončík,
Anton Marlenga,
Ing. Bohumil Vojtas,
CSc., RNDr. Daniel Tarčák

OcÚ
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Ustanovujúce zasadnutie
Uznesenie z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Oravskej Polhore (ďalej
len OZ), konaného 29. decembra 2006.
A) Berie na vedomie
• Výsledky volieb v obci do orgánov samosprávy obce.
• Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
B) Konštatuje, že
• Novozvolený starosta obce
Ing. Peter Horváth zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
• Novozvolení
poslanci
OZ
Ľudovít Borovka, Štefan Cubinek,
Anton Hrubjak, Kamil Kvasniak,
Ing. arch. Milan Labudiak, Štefan
Pienták, Ing. Jozef Piták, Bc.

MINIPLAYBACK
SHOW

Michal Strnál, Ing. Štefan Tyrol,
Eugen Vorčák zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ.

• Preplatenie 25 dní dovolenky bývalému starostovi Jozefovi Pečarkovi.

C) Zriaďuje
Komisie obecného OZ (viď s. 3)

• Plán zasadaní OZ na 1.
polrok 2007: 19. 1. 2007, 9. 3.
2007, 27. 4. 2007, 15. 6. 2007
vždy o 14. 00 hod.

D) Volí:
• zástupcu starostu Ing. Jozefa
Pitáka
• Predsedov a členov komisií
OZ (viď s. 3)
E) Schvaľuje
• Plat starostu obce v zmysle zákona 253/1994, § 3 a 4 v znení neskorších zmien a doplnkov. Odmena sa bude schvaľovať 1x za polrok.
• Ing. Petra Horvátha za predsedu komisie ROEP.

D) Ukladá
• Predsedom komisií predložiť
na najbližšie zasadanie OZ návrhy ostatných členov komisií
v počte najviac 5.
• Prednostovi OcÚ vypracovať odmeňovací poriadok pre
predsedov a členov komisií OZ
a obecného úradu do najbližšieho zasadania OZ.
Schválil
Ing. Peter Horváth,
starosta obce

Výsledky komunálnych volieb v obci
Oravská Polhora
Volebný
okrsok
č. 1

Volebný
okrsok
č. 2

Spolu

1186

1180

2366

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

685

737

1422

Počet odovzdaných obálok

685

737

1422

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva

650

704

1354

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce Oravská Polhora

677

725

1402

Kandidát

VO 1

VO 2

Spolu

ĽS-HZDS

244

229

473

Eugen Vorčák

KDH

228

202

430

Štefan Cubinek

ĽS-HZDS

147

262

409

Ing. Jozef Piták

SNS

205

203

408

Ing. Štefan Tyrol

KDH

147

238

385

Kamil Kvasniak

ĽS-HZDS

111

261

372

Bc. Michal Strnál

KDH

158

198

356

Ing.arch. Milan Labudiak

ĽS-HZDS

219

123

342

Štefan Pienták

SNS

130

192

322

Anton Hrubjak

KDH

109

204

313

VO 1

VO 2

Spolu

378

396

774

Volebná účasť 60,1 % voličov
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov obecného zatupiteľstva
Ľudovít Borovka

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
Ing. Peter Horváth

Kandidát
NEKA

Jozef Parigal

HZD

Jozef Pečarka

ĽS-HZDS

Ing. Bohumil Vojtas, CSc.

NEKA

95

94

189

146

175

321

58

60

118

Každoročne naša ZŠ Or. Polhora 130 usporadúva rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, kde
žiaci môžu prezentovať svoj talent. Jedným z nich je Hviezdička. Pod týmto názvom sa 24. novembra 2006 uskutočnil 11. ročník Miniplayback show. Deti sa na
tento program veľmi tešia, lebo je
veľmi obľúbeným a populárnym
programom pre všetkých učinkujúcich, divákov i učiteľov.
Hviezdičky sa zúčastnilo 5 skupín a 5 jednotlivcov v kategórii
mladších žiakov, v druhej kategórii súťažilo 6 skupín a dvaja jednotlivci. Víťazmi v 1. kategórii sa
stali: 1. miesto – Nelka Mačincová – 2. ročník, 2. miesto – Tatiana
Machajdová a Tatiana Vorčáková
– 1. ročník, 3. miesto – Janka Glovaťáková – 3. ročník a Alexandra
Samčíková s Pavlínkou Genšorovou – 3. ročník; v 2. kategórii: 1.
miesto jednoznačne vyhrala skupina Horkýže slíže na čele s Dominikom Iglarčíkom a chlapcami Tomášom a Martinom Vorčákovcami a Tomášom Tarčákom – 9. ročník, 2. miesto získali za jednotlivcov Nikola Pientaková – 9. ročník
a Martinka Fidríková – 5. ročník,
3. miesto sa stalo pre skupinu Texas dobrým zadosťučinením pre
Katarínu Pitákovú, Partríciu Juritkovú a Martinku Dominovú –
7. ročník.
Najlepší reprezentanti Hviezdičky sa zúčastnili 18. 1. 2007 výberového kola Miniplayback show
v Centre voľného času Maják v Námestove. Do okresného kola postúpili skoro všetci. Okresné kolo
sa konalo 28. januára 2007 v Kultúrnom dome v Námestove. Prezentovali sa deti z rôznych základnych škôl v okrese. Polhorské deti
boli opäť úspešné a získali niekoľko miest.
Ocenenia v okresnom kole:
1. miesto v kategórii jednotlivcov
získala Nikola Pientaková – 9. C
s orginálnym vystupením od speváčky Pink; 2. miesto v mladšej
kategórii skupín získali naše prváčky – Tatiana Machajdová a Tatiana Vorčáková s pesničkou PingPong; 3. miesto v kategórii jednotlivcov vyhrala Nelka Mačincová –
2. A s pesničkou Rúžová.
Všetky deti, ktoré sa Miniplayback show zúčastnili, si získali srdcia divákov a boli odmenené silným aplauzom. Srdečne
všetkým blahoželáme, tešíme sa
z ich úspechov a ďakujeme, že aj
takto sa naša škola rok čo rok zviditeľňuje.
Mgr. Lýdia Horváthová
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Zo života Základnej školy s MŠ 481
Naša škola
Základná škola s materskou
školou Oravská Polhora 481
má aktuálne 161 žiakov
v 1. – 4. ročníku
a 70 detí v materskej škole.
Máme aj školský klub detí.
V celom zariadení pracuje
celkom 25 zamestnancov.
Dovolíme si predstaviť
aspoň stručne bohatý školský život detí
od začiatku školského roka.
OZNAM
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Oravská
Polhora 481 oznamuje rodičom predškolákov, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční
v dňoch 7. – 8. februára 2007
v čase od 11.30 – 15.00 hod
v budove Základnej školy 1. – 4.
Srdečne naň všetkých pozývame a prosíme priniesť so sebou
rodný list, dotazník (dostali
v MŠ), prezúvky, pastelky
a 400 Sk na zošity a pomôcky.
S pozdravom
Mgr. Marta Jurášková,
riaditeľka školy
Listujeme v plánoch
NA ROK 2007
V nasledujúcich mesiacoch pripravujeme tieto aktivity
Február : v dňoch 7. – 8. 2.
Zápis do 1. ročníka
23. 2. Maškarný ples
Marec : od 5. 3. do 31. 3. Výstava kníh s predajom , 23. 3.
Vychádzka do knižnice, 27. 3.
Rozprávka pre celú školu
Apríl : do 4. 4. Výstava veľkonočných ozdôb
25. 4. Rodičovské združenie
27. 4. Beseda s policajtom
od 16. 4. – 20. 4. Týždeň čistoty
Máj :
10. 5. Deň matiek
14. 5. – 25. 5. Adamko – protidrogová téma, 18. 5. Súťaž vo
futbale, 24. 4. Miss školy
25. 5. Vychádzka na Hviezdoslavovu hájovňu
Zúčastníme sa na súťažiach :
Február : Pytagoriáda
Marec : Hviezdoslavov Kubín,
Slovenský slávik,
Apríl : Matematický klokan

Ako sme slávili Vianoce
Vianoce sú sviatky, ktoré má
každý rád. Snívať o tichu, drobných svetielkach, milých darčekoch a pokojnej rodinnej atmosfére.
Aj v škole sme sa pripravovali
na tieto krásne sviatky. Začali sme
hneď začiatkom decembra tým,
že sme zorganizovali už piatykrát
„Vianočné trhy“. Predsa každý
túži obdarovať aspoň maličkosťou
svojich blízkych.
Každý rok zaznamenávame
čoraz krajšie vlastnoručne zhotovené veci. Pomáhajú nám v tom
aj rodičia. Deti predávali med,
medovníčky, oblátky, tašky, vankúše, hračky, vianočné ozdoby,

Naša tvorba
Zaľúbená mačka
Boli raz dva psy Zahraj a Dunčo
a tí sa hádali o jednu mačku Micu.
Jedného dňa sa rozhodli, že ju idú
zjesť. Plní nenávisti chceli skočiť na
mačku, ale v tom sa Zahrajovi mačka veľmi zapáčila a zaľúbil sa do
nej. Hneď prehováral Dunča, aby
mačku nechal žiť, pretože on nie
je až taký hladný. Mačke Mici sa
Zahraj tiež zapáčil a vznikla z toho
veľká láska. Mica a Zahraj sa stretávali potajomky.
Jedného dňa ich však videl Dunčo a hneď mu došlo prečo ju Zahraj
nechcel zjesť.
Simona Glombíková, 4. B

korbáčiky a rôzne iné krásne veci
a dobroty.
Príprava pokračovala návštevou Mikuláša, ktorého nám zabezpečili zamestnanci obecného
úradu.
Potom prišla Lucia. Niektorí
sa možno trochu aj vyľakali, keď
do triedy nečakane vbehli postavy
v bielych plachtách a povymetali
všetky kúty. A to sa už nieslo v škole všetko v duchu Vianoc. Bolo ich
cítiť vo všetkých predmetoch v podobe piesní, výtvarných prác, literárnych ukážok aj matematických
príkladov.
No najviac sme sa tešili na
koncert, ktorý sme už organizovali ôsmy krát. Konal sa ako vždy,

v predposledný večer pred prázdninami. Škola bola vyzdobená,
čakali sme dôležitú návštevu.
Prišli rodičia, babky a dedkovia,
tety a a ujovia, aj súrodenci. Deti spoločne s učiteľmi pripravili
pekný program. Spievali aj recitovali, dopĺňali to scénkami, ba
dokonca aj reklamami.
Každý žiačik sa tešil, že môže
svojim blízkym ukázať niečo pekné. A tešili sa aj mamičky a ockovia, keď videli toho „svojho“ stáť na
pódiu. Zážitok z koncertu iste ostal
v mysliach ľudí aj počas Vianoc. Už
je po nich a začal sa ďalší rok.
V novom roku prajem všetkým ľuďom veľa zdravia, lásky
a spokojnosti a tiež sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli
aspoň troškou k tomu, aby bol
dobrý a pekný aj ten rok starý.

Oravská Polhora
Oravská Polhora je krásna dedina,
býva v nej celá moja rodina.
Môj otecko, moja milá matka,
ba aj sestra, celkom malá Katka.
Patrik Barutík, III. A

„Zimička“
Nič krajšieho pre mňa nieto,
Zima to je moje leto.
Modrá zima biely sneh,
sánkovačka, detský smiech.
Martina Martinkovičová, 4. A

V našej obci dobro vládne,
Vták si spieva šumne, ladne.
Vrchy mohuté ako Herkules
objímajú domy, lúky, les.
Patrícia Sučáková, III. A

Slnko vábi, šumí les,
vrtká riečka žblnkoce si tiež.
Páči sa mi polhorská príroda.
Je to pre srdce a oči pohoda.
Katarína Metesová, III. A

Po dedine moja noha kráča,
nad poľom šteboce si vtáča.
Kvitnú lúky, polia, stráne
a čas beží ako lane.
Kristína Brnčíková, III. A
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Predstavujeme záujmové útvary
Pestujeme záľuby a súťažíme
Dievčatá rady tancujú. Svoju
záľubu pestujú na tanečnom krúžku. Tance potom prezentujú na
kultúrnych podujatiach. Záujem
o tanec posilňujeme každoročnou
súťažou „Maratón v tancovaní.“
Žiaci súťažia vo výdrži aj tanečných schopnostiach. Príležitosť
zašportovať si v rytme využívame
aj v podujatí „Aerobik pre celú
školu“.
Pre žiakov aj učiteľky je to výzva držať krok a vidieť kropaje
potu na tvárach cvičiacich. V ryt-

Skautský krúžok
Už ôsmy rok pracuje na našej
škole skautský krúžok. Žiaci sú
organizovaní v družine ako vĺčatá,
včielky a skauti. Vo svojom voľnom čase sa venujú rozvoju svojej
osobnosti. Vĺčatá a včielky sú žiaci
do 10 rokov. Ich učenie o prírode
prebieha formou hier. Potom sa
stávajú skautmi. Snažia sa žiť podľa skautského „desatora“ a denne
vykonať aspoň jeden dobrý skutok. Najstarší skauti a skautky,
ktorí vyšli z našej družiny „Drahokamy“, sú dnes žiakmi 8. ročníka.
Symbolickým rámcom skautingu
je objavovanie, skúmanie a stopárstvo. Spája ich záujem o spoločnú
Harmonogram zápisu
detí
do materskej školy
Do 15. februára
kalendárneho roka riaditeľ ZŠ
s MŠ , alebo len MŠ
zverejní na budove predškolského zariadenia, alebo iným
obvyklým spôsobom miesto
a čas podania prihlášky
Do 30. marca kalendárneho
roka sa prijímajú prihlášky na
zápis detí do materskej školy.
Do 30. apríla kalendárneho
roka riaditeľ vydá písomné
rozhodnutie o prijatí, alebo
neprijatí dieťaťa a oznámi
rodičovi
najneskôr do 30 dní odo dňa
podania prihlášky,
spravidla do 30. apríla kalendárneho roka.
K prihláške
sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
Jana Pukáčová,
zástupkyňa pre MŠ

me hudby a dobrej nálady cvičí
celá škola.
V jesenných mesiacoch
vyhlasujeme aktuálne súťaže
a výstavky. Bola to jesenná
výstavka úrody. Jej cieľom
bolo vystavenie rôznych druhov zeleniny a ovocia, ktoré
sa urodili v polhorských záhradách. Prelínala sa so Šarkaniádou – výstavou vlastnoručne zhotovených šarkanov.
Všetky dobré nápady boli odmenené.
vec. Vzájomná podpora, vytváranie kladných hodnôt v sebe
a vo vzťahu k iným. Stretnutia
majú rôznu náplň. Poslednou
väčšou spoločnou akciou bol
výlet na ranč a jazda na koni.
Pripravujeme noc v škole so
skúškou odvahy, previerkou
zručností, umenia prežiť a sebazaprením.
Na škole pracuje celkom
12 skupín krúžkov. Nabudúce
predstavíme ostatné.

Futbal
Aj chlapci našej školy žijú
futbalovým svetom. Azda každý z nich by sa chcel podobať
svojimi futbalovými kvalitami
známym hviezdam. Už 5 rokov
funguje na škole futbalový krúžok. Aj týmto chceme podporiť
pohybovú aktivitu žiakov a prispieť k ich zdravému vývoju.
V rámci krúžku sme sa zúčastnili na turnaji v Rabči,
Námestove a Vavrečke, tiež na
súťaži JEDNOTA FUTBAL
CUP. Malí futbalisti sa neskôr
zaraďujú do družstiev telovýchovnej jednoty v našej obci. Je
potešujúce sledovať, ako z malých futbalistov rastú vyšportovaní silní chlapi.

31. januára 2007

Čo je dôležitejšie ako šťastné
a smejúce sa dieťa
O naplnenie tejto myšlienky okrem rodičov sa snažia
v materskej škole aj učiteľky.
V tomto období bilancujeme
dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky za 1. polrok školského roku
2006 / 07,
zamýšľame sa, čo
sa nám
podarilo, čo sme
z naplánovaných úloh
splnili a čo nás čaká.
Pre deti predškolského veku
je hra najdôležitejšia činnosť. Je
dôležitým edukačným prostriedkom. Je prejavom jeho zdravého
vývinu pomáha mu pochopiť,
porozumieť svet. V MŠ nachádza
svoje prvoradé miesto, pri ktorom
dôležitú úlohu zohrávajú učiteľky
s odbornými pedagogicko-didaktickými aktivitami. Sú tvorivé,
nápadité cieľavedomé.
Za vydarené akcie popri edukácii a hre hodnotíme v septembri
súťaž v zhotovovaní a púšťaní
šarkanov – najkrajší a najoriginálnejší z každej triedy bol zaslaný na
súťaž do Námestova.
V októbri v pracovnej dielni
pod názvom Jeseň na Orave
prezentovali deti svoju tvorivosť,
fantáziu , samostatnosť a ich

výrobky boli prezentované na výstave v kultúrnom
dome v Bobrove
a pozdravili sme
kultúrnym programom aj našich
starších v obci.
V novembri sme
súťažili v kresbe, maľbe na tému
Svet očami deti a víťazné práce
boli zaslané na celoslovenskú
súťaž do Prešova.
V decembri sme privítali
kultúrnym programom rodičov
a Mikuláša, ktorý obdaril deti
sladkosťami a hračkami. Touto
cestou ďakujeme sponzorom
a podnikateľom z obce (PH,
AJ, JĎ, MCH, AĽ). Tešili sa pri
vianočnom stromčeku, spievali
koledy, vzájomne sa obdaruvávali vlastnoručne zhotovenými
darčekmi. Priblížili sme im staré
zvyky a zasadli sme spoločne
k štedrovečernému stolu.
V januári sa zapájame do medzinárodnej výtvarnej súťaže pod
názvom Bývam v Beskydách a 43
predškolákov intenzívne pripravujeme na prvý, významný krok
v ich živote na zápis do 1. triedy.
Po úspešnom zápise
nás čaká : Týždeň
zimných detských
radostí a súťaží,
karneval a mnoho
iných aktivít. Príďte
sa pozrieť, ako tvoríme, hráme sa a čo už
dokážeme.
V marci plánujeme :
Týždeň otvorených
dverí – pre rodičov
s deťmi, ktoré
chcú prihlásiť
do MŠ. V marci sa budú
prijímať v MŠ
prihlášky pre
deti
k 2. 9. 2007.
Tešíme sa
a čakáme
Vás.
Kolektív
materskej
školy II.
Jana
Pukáčová
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Zo života Základnej školy s MŠ 130
Komplexná inšpekcia na ZŠ s MŠ
V dňoch 24. 10 – 31. 10. prebiehala na našej škole komplexná
inšpekčná činnosť, ktorá bola zameraná na kontrolu stavu a hodnotenia úrovne pedagogického
riadenia, procesu a podmienok
výchovy a vzdelávania v základnej škole. Komplexná inšpekcia sa
vykonala v organizačnej jednotke
základná škola. Výchovno- vzdelávací proces bol sledovaný a hodnotený na 36 vyučovacích hodinách.
Na štyroch vyučovacích hodinách
bol sledovaný rozvoj čitateľskej
gramotnosti.
Veľmi dobrú úroveň má koncepcia rozvoja, strategické plá-

novanie, informačný systém
a významné aktivity školy. Silnou
stránkou školy je starostlivosť
o integrovaných žiakov a podpora
rozvoja telesnej zdatnosti a kultúry. Na dobrej úrovni je celkové
hodnotenie vyučovania, kontrolný systém, kvalita pedagogickej
dokumentácie, priestorové a materiálno-technické
podmienky,
preventívne a multidisciplinárne
aktivity. V porovnaní výsledkov
komplexných inšpekcií v základných školách v školskom roku
2005 / 06 v Slovenskej republike
(priemer 1,07) a v pôsobnosti
Školského inšpekčného centra

v Žiline (1,15) naša škola dosiahla
lepší výsledok (1,36) ako je celoslovenský priemer.
Školská inšpekcia hodnotí všetky kvantitatívne ukazovatele priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania, a to stupňami :
• veľmi dobrá úroveň,
• dobrá úroveň,
• priemerná úroveň,
• málo vyhovujúca úroveň
• nevyhovujúca úroveň.
Našu školu veľmi teší, že sme
boli hodnotení na veľmi dobrej
a dobrej úrovni.  Za to všetko patrí
poďakovanie všetkým pedagogickým zamestnancom, prevádz-

OZNAM pre rodičov
budúcich prvákov

Naša tvorba
Môj dedko

a jeden novinár. Po vyliečení bojoval
ďalej. Našťastie ho guľka nepriateľa už nikdy netrafila. Domov sa
však vrátil veľmi zbiedený, hladný,
ale šťastný.
Po vojne začal pracovať ako lesník. Strážil lesy, poľoval, zbieral
huby a občas striehol na pytliakov.
Dával im veľké pokuty vtedy, keď
zabili chráneného živočícha. Neraz
sám musel utekať pred medveďom
do horárne. Chodil tiež na zábavy
do dediny. A keď sa mu zapáčila
Margitka, zobral si ju za ženu. Vychovali spolu tri deti. Medzi nimi
bol aj môj otec Pavol. Kým dedko
žil, býval u nás aj s babkou. Dnes
máme len ju, ale na dedka často

Milé deti, vážení rodičia!
Srdečne Vás všetkých pozývame na slávnostný zápis žiakov
do prvého ročníka Základnej
školy s materskou školou Oravská Polhora 130.
Zápis do prvého ročníka sa
uskutoční 9. februára v čase od
10. 00hod. do 16. 00hod. v budove základnej školy.
Prosíme rodičov, aby si priniesli :
• rodný list dieťaťa (kópiu),
• občiansky preukaz rodiča,
• finančné prostriedky )
na nákup učebných pomôcok
v sume 400 Sk.
Tešíme sa
na spoločné stretnutie
OZNAM pre čitateľov
Riaditeľstvo ZŠ oznamuje
všetkým rodičom a žiakom,
že základná škola má
vytvorenú svoju web stránku:
www.zsopolhora.edu.sk
OZNAM pre čitateľov
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ
oznamuje pre širokú čitateľskú verejnosť, že knižnica
bude otvorená od 1. februára
2007 každý deň v čase od
12. 00 – 16. 00hod. Knižnica sa
nachádza v budove MŠ a školskej jedálne na prízemí. Vchod
je z cesty na Slanú Vodu.
Tešíme sa na čitateľské
podujatia a že v obci opäť začne
fungovať knižnica. Srdečne
pozývame nadšencov kníh.

Môj dedko už nežije. Zomrel,
keď mal 83 rokov. Pamätám si ho
však veľmi dobre, lebo nám rozprával veľmi zaujímavé príhody
z vojny.
Bojoval v druhej svetovej vojne
ďaleko za hranicami Slovenska.
V boji ho postrelili. Priateľ ho našiel
a ťažko raneného ho ťahal za sebou
cez bojové pole. Zachránil ho, lebo
medzi spolubojovníkmi bol aj lekár.
Útechu a odvahu mu dodával kňaz

kovým zamestnancom, žiakom
a rodičom. Chcem sa poďakovať
aj zriaďovateľovi školy, za dobrú
spoluprácu a podnikateľmi obce,
ktorí nám pomohli v roku 2006.
Čo to je Štátna školská inšpekcia?
Štátna školská inšpekcia plní
funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad
úrovňou výchovy a vzdelávania
a materiálno technických podmienok školy. Poskytuje objektívne
informácie o stave úrovne výchovy
a vzdelávania. Dôraz sa kladie na
kvalitu práce učiteľa so žiakom.
Bližšie informácie o Štátnej
školskej inšpekcii získate na internetovej stránke www.ssiba.sk
myslím, spomínam na jeho dobré
rady a veselé príhody. Škoda, že ho
už niet.
Lukáš Sučák, 5. A
Školička
Vedľa úzkej cestičky
ide sa do školičky.
Škola veľká plná detí,
do ktorej rád každý letí.
V triede veľká tabuľa,
krieda aj machuľa.
Veľký stôl pre učiteľku,
za dobrotu dá nám včielku.
Cez prestávku veľký hluk,
Učiteľka kričí už ani muk!
Patrícia Juritková 7. C

Elektronizácia a oživenie školskej knižnice
Naša škola sa v minulom roku
zapojila do rozvojového projektu
„Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc 2006“. Vypracovaním projektu pod názvom
„Stretnutie s knihou“ sme sa stali žiadateľmi o prísun financií pre
našu školu a stali sme sa úspešnými. Z MŠ SR sme získali 85 000 Sk
s tým, že na financovaní projektu
sa budú podieľať aj iné zložky v obci. Obecný úrad v našej obci na
realizáciu projektu prispel sumou
5 000 Sk na nákup novej literatúry
a z vlastných zdrojov sme použili
1 000 Sk. Hodnota celého projektu je teda 97 000 Sk.
Keďže školská knižnica nemala
vyhovujúce priestory, rozhodli sme
sa zrekonštruovať priestory bývalého školského klubu. Došlo k presťahovaniu žiackej knižnice a k zlúčeniu obecnej a učiteľskej knižnice.
Cieľom projektu bolo vykonať
elektronizáciu našej knižnice

s prístupom na internet a obohatenie nášho knižného fondu. Za
účelom rýchlejšieho spracovania
knižného fondu bol v rámci projektu zakúpený aj knižný softvér
LIBRIS. Pomocou tohto programu vytvárame databázu knižnice.
Za účelom ochrany bola budova,
v ktorej sa nachádza knižnica
elektronicky zabezpečená.
V rámci realizácie projektu
prebiehali na škole ďalšie aktivity, ktorým cieľom bolo zaujímavou formou sprístupniť deťom
knihu, ukázať, že kniha môže
byť zdrojom zábavy a poučenia.
Žiaci 4. triedy v aktivite “Zvuky
z knižnice” sa vžili do rozprávky
“O hlúpej žene”. Dramatizáciu
rozprávky si spestrili rôznymi
zhotovenými predmetmi. V triede a v knižnici vládla výborná atmosféra a deti z tejto aktivity mali
neopakovateľný zážitok. Žiaci 5.
ročníka “Príbehmi z našej obce”

sa snažili vytvoriť súbor príbehov
a rôznych zážitkov. V 6. ročníku
v rámci prebratého učiva BÁJKY
sa žiaci zapojili do rôznych aktivít.
Niektoré aktivity sa uskutočnili
v rámci vyučovacej hodiny, ale aj
vo voľnom čase – formou posedenia v školskej knižnici. Na výtvarnej výchove sa naši žiaci zapojili
do výtvarnej súťaže ilustrácií rozprávky, poviedky... Najlepšie práce v rámci jednotlivých aktivít boli
odmenené knihami.
Aké sú plány do budúcna?
Knižnica má bohatý fond slovenských spisovateľov ale aj veľa
odbornej literatúry či už z prírodovednej alebo pedagogickej oblasti
Preto chceme skvalitniť knižničnoinformačné služby žiakom základnej školy ale aj študujúcej mládeži
a postupne sprístupniť knižnicu
celej obci.. Za týmto účelom je teda
na tomto úseku ešte veľa práce.
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Jantárovou cestou k susedom
Projekt je zameraný na rozvoj
susedských vzťahov so susednou
gminou Jelešnia.
Rieši kultúrne výmeny, ochranu majetku obce, gminy a občanov v nich bývajúcich proti požia-

rom a iných nebezpečenstiev. Návrat s výukou zabudnutých remesiel a tradičných činností, ktoré
sprevádzali život v minulosti.
Aj keď projekt neprešiel, výroba ozdôb prebehla. Bude sa súťažiť o najkrajšiu ozdobu.

Dôležité telefonické kontakty
Požiarny zbor Or. Polhora
tel: 043 / 5595 255
Obecný úrad 454
tel .: 043 / 55 21 780
043 / 55 95 114
fax: 043 / 55 95 100
Farský úrad 490
tel .: 043 / 55 95 201
Administrátor web stránky
Michal Strnál
mob .: 0915 / 031 761
mail: neopolis@pobox.sk
Pošta 198
tel .: 043 / 55 95 113
ZŠ s MŠ 130
tel . ZŠ: 043 / 55 95 129 (ZŠ),
tel .: 043 / 55 95 143 (MŠ)

ZŠ s MŠ 481
tel .: 043 / 55 95 125 (ZŠ)
tel .: 043 / 55 95 122 (MŠ)
fax: 043 / 55 24 704
Vedúci folklórnych skupín
Ivan Matis mob .: 0903 044 033
mail: kultura@oravskapolhora.sk
Futbalový klub Or. Polhora,
Ing. Jozef Piták (predseda futb.
klubu) mob .: 0907 246 085, Karol Gracik (tréner – muži) mob .:
0904 391 479, Ľudovít Borovka
(tréner – dorastenci) mob .: 0904
065 799, Mgr. Dárius Jurášek
(tréner – st. žiaci) tel .: 0904 576
234, Mgr. Miroslav Polák (tréner
– ml. žiaci) tel: 0908 302 870.

Ak bude zima zimou a nie jarou,
obec Oravská Polhora má vynikajúce podmienky
na lyžiarske športy

Nová kalamita
v polhorských lesoch
Za obeť orkánu Kyrillu padlo v noci zo štvrtka 18. januára 7
tis. m3 povaľaných stromov v štátnych lesoch a 2 tis. m3 v súkromných lesoch. Aj keď orkán Kyrill u nás zoslabol, nárazový víchor
presahoval 100 km/h a tak málokto z nás v noci dobre spal.
Extrémne teplá bez snežná zima opäť ukázala, že takéto globálne
otepľovanie spôsobuje aj u nás nečakané víchrice.
(ocú)

ilustračné efoto v. briš
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Vianočný koncert 2007
Už po štvrtýkrát sa uskutočnil
vianočný koncert, ktorý organizujú mladí hudobníci a speváci
z našej obce.
Po štvrtýkrát sme mohli aspoň
na chvíľu zabudnúť na problémy
a starosti bežného života a nechať
sa len tak unášať melódiami koncertu. Program tvorilo 14 piesní,
z ktorých dve zaspievali deti z detského speváckeho zboru.
Vianočný koncert sa teší veľkej
obľube, čo dokazuje aj veľký počet
divákov a tiež množstvo pozitívnych ohlasov. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii tohto
koncertu, patrí veľká vďaka.
Ostáva už len dúfať, že počet
podobných akcií, ktoré dokážu

Obecný ples
Ďakujeme sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly na obecný
ples, ktorý sa konal 13. 1. 2007.
Ramoser DI s.r.o., Ing. Andrzej
Honkisz; Drevoindustria Or. Píla,
p. Karol Piták; p. Jozef Mlynarčík;
COOP Jednota Námestovo; Chata
Slaná voda. p. Ján Herud; Výbrus
kľukoviek – p. Ján Vorčák; Stolárstvo
p. Eugen Vorčák; Firma Tereza – Tex
Ing. Janka Herudová; Lekáreň Orava, Námestovo; Lesy SR, š. p. OZ
Námestovo Ing. Jozef Herud; Kaderníctvo-holičstvo p. Eva Slovíková;
Penzión Hrubjak; Anton Hrubjak
SMP Oravská Polhora; Autodoprava – p. Ivan Šturek; Duo-Mix-Tovar
– p. Margita Rentková; Reštaurácia
– p. Terézia Gracíková; poslanec za
VÚC – Ing. Jozef Djubek; Firma DS
– autosúčiastky; Námestovo, p. Andrej Samčík; Or. Polhora, p. Anton
Zoššák; predaj a servis mot. píl, Firma Stasmo, Or. Polhora; Stavebný
podnik s.r.o. Námestovo p. Štefan
Cubinek; Urbár Or. Polhora.

osloviť tak široký okruh ľudí, sa
bude v našej obci zvyšovať.
Obsadenie: gitara, spev – Michal Strnál, klávesy, spev – Marián
Glovaťák, basová gitara – Martin
Strnál, bicie – Marián Herud, spev
– Katarína Revajová, Katarína
Strnálová, husle, spev – Martin
Kozák, husle, spev, perkusie – Anton Kozák, gitara, spev – Michal
Tyrol, klávesy, spev – Tomáš Tyrol, vokály: Anna Chromčáková,
Zdenka Jagelková, Lucia Borovková, spev: detský spevácky zbor,
zvuk, svetlo: Stanislav Ďubašák,
Anton Revaj.
Zoznam piesní: Svet lásku má,
Anjel, Boh zostúpil k nám, Šťastný
deň, Môj Ježiš, Chcem Ťa Pane

chváliť,  Náš Pán, Stratená ovečka,
Pieseň chvál, Spomaľ, Prehltnutý ,

Neobstojí žiadna zbraň, Pane, som
tak veľmi rád, Skús Pána nájsť.
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Vznik obce Polhora

V predchádzajúcich častiach
sme sa venovali prastarej obchodnej ceste z Uhorska cez Oravu do
Poľska, pri ktorej vznikla obec
Polhora. Kedy presne sa tak stalo,
s určitosťou nevieme. Kým sa nenašla mapka z prieskumu soľných
prameňov pod Babou horou z r.
1550 predpokladalo sa, že najstarším písomným prameňom
o obci je daňový súpis Oravského
panstva z r. 1588. Polhora sa tu
uvádza medzi dedinami, ktoré
ešte neplatia dane. Prví obyvatelia
si začali budovať obydlia v hustých
lesoch, preto boli oslobodené od
všetkých daní a prác pre zámok.
Objavili sa však novšie údaje.
Okrem mapky z r. 1550 i daňový
súpis, v ktorom bol k r. 1567 dolepený list, na ktorom sa okrem
iných obcí uvádza i Klin, Zubrowa
Hlawa a Polhora. Všetky patrili
k panstvu Juraja Turzu, ešte neplatili dane. Boli ešte malé, založené v hustých lesoch. V predchádzajúcich súpisoch o nich nebola
zmienka, „pretože na tomto mieste
surovom a hornatom s ťažkosťami
aspoň odnedávna obnovujú stavby“.
Pri zakladaní obcí udeľovali Turzovci takzvanú lehotu, počas ktorej
boli nové obce oslobodené od platenia daní a od prác pre panstvo. Táto
lehota slúžila na to, aby prví osadníci vyklčovali v hustých lesoch
poľany, dostatok poľa na obživu,
postavili si obydlia. Lehota bola 12,
16 i viac rokov, v prípade potreby ju
na žiadosť prvých šoltýsov Oravské
panstvo v odôvodnených prípadoch
predlžovalo, alebo udeľovalo nanovo. Tak bolo i v prípade Polhory.
Zdá sa, že do ďalšieho rozvoja obce zasiahla drsná príroda.
V Źivci sa uvádza, že strašná povodeň z veľkých a ničivých dažďov
v r. 1593 pobrala domy, stodoly
a spôsobila nesmierne škody nielen v okolí Žiwca, ale aj na Morave
a v Uhorsku.
Ako slobodná, ešte nezdanená, sa obec uvádzala i v daňových
súpisoch z r. 1593. Daňovú slobodu obec dobre využila. V daňovom súpise z r. 1598 tu už bolo 9
sedliackych domov, ale ešte stále
nebola dobudovaná a preto ešte
nebola zdanená. V čase žatvy postihli v tom roku Beskydy dlhotrvajúce dažde, obilie v snopoch hnilo,
alebo vzrástlo. Pre neustále dažde
nebolo možné zasiať oziminy, základ úrody na nasledujúci rok.
Okrem počasia, ktoré strpčovalo
život prvým obyvateľom obce, boli
to aj zbojníci, ktorí zbíjali najmä na
pohraničí a ukrývali sa v hustých
horách Babej hory a Pilska. Známu
zbojnícku skupinu tej doby viedol

Adam Oravčík z Kňažej, ktorý mal
šiestich spoločníkov. Skupina bola ozbrojená ručnicami, šabľami,
polhákmi. V lete zbíjali, na zimu sa
uchyľovali k príbuzným, alebo sa
živili ako furmani.
Obec Polhora sa v daňových
súpisoch na prelome 16. a 17.
storočia uvádza medzi valaskými
dedinami. Na Orave sa v tej dobe
nachádzali obce sedliacke, obce
valaské, mestečká a v blízkosti
Oravského hradu panské majereOravský Podzámok, obe Lehoty,
panský majer bol i v Krivej.

Valasi na Orave
Odkiaľ sa na Orave vzali Valasi?
Boli to obyvatelia Valašska, v súčasnosti sa nachádzajúceho v Rumunsku. Po napadnutí Balkánu Turkami obyvateľstvo Valašska trpelo
pod nadvládou Turkov. Mnoho obcí
Turci vydrancovali, obyvateľstvo
odvliekli do zajatia. Na podporu
vojska proti Turkom sa z trinástich
juhouhorských magnátov podujal
iba jediný – Ján Huňady zo Sedmohradska. V bitke pri Varne 9. 11. 1444
padol uhorský kráľ Vladislav. V bojoch o kráľovskú korunu po Vladislavovej smrti medzi Ladislavom
Pohrobkom a Vladislavom I. Jagelovským správu Uhorska zabezpečovalo 7 hlavných kapitánov, medzi
nimi i Ján Huňady. Každý z kapitánov však presadzoval vlastné záujmy, čo vyúsťovalo do rozporov,
dokonca i do otvorených bojov. V r.
1446 zvolil uhorský snem Jána Huňadyho za gubernátora Uhorského
kráľovstva a v nasledujúcom roku
zrušil poverenia všetkých siedmich
kapitánov. Na Slovensku v tom čase
vyčíňali českí bratríci, ktorí plienili
mestá, podpaľovali mestá a dediny.
Po nástupe Ladislava Pohrobka na
trón vymenoval za hlavného veliteľa
uhorských vojsk na obranu krajiny
proti Turkom Jána Huňadyho. V boji proti Turkom dosiahol Huňady
významné víťazstvá, ale 11. augusta 1456 zomrel. Po smrti Ladislava
Pohrobka v novembri 1457 zvolil
snem za uhorského kráľa mladšieho
syna Jána Huňadyho, Mateja nazývaného Korvín, nazývaného podľa
rodového znaku, v ktorom mali orla (po latinsky corvinus). Matej bol
potomkom ušľachtilého a dávneho
valašského rodu. Jeho otca Jána nazývali Turkobijcom.
Keď sa nový kráľ porátal s bratríkmi, okrem bojov s Turkami snažil
sa zabezpečiť hranice Uhorska. Na
Poliakov mal obzvlášť ťažké srdce.
V r. 1471 vzniklo proti Matejovi
sprisahanie, na čele ktorého stál
ostrihomský arcibiskup a súčasne
Matejov hlavný kancelár Ján Vitéz

zo Sredny so synovcom, biskupom
z Päťkostolia (v súčasnosti Pécs
v Maďarsku) Jánom z Čazmy, ktorí
ponúkli uhorskú korunu poľskému
kráľovičovi Kazimírovi Jagelovskému. Kazimír s dvanásťtisícovým
vojskom začiatkom októbra 1471
prenikol na Slovensko a v novembri
1471 mu Nitra na príkaz biskupa Jána z Čazmy otvorila svoje brány. Kráľ
Matej však prekazil úmysly sprisahancov i poľského kráľa. Sprisahancov izoloval od Ostrihomu, čím
donútil vodcov sprisahania uzavrieť
dohodu, v ktorej sa Ján Vitéz zaviazal, že pomôže vyhnať Poliakov zo
Slovenska. Kráľovič Kazimír bol
nútený cez Považie opustiť Nitru.
Utekajúcemu poľskému princovi
poskytol všemožnú ochranu jeho
krajan, oravský župan Peter Komorovský, prichýlil ho na hrade Orava
a umožnil mu bezpečný odchod do
Poľska cez Polhoru, čím sa dostal
do nemilosti kráľa Mateja Korvína.
V poľských prameňoch sa uvádza,
že Peter Korčak z Komorowa prijal
kráľoviča so všetkými poctami, poskytol mu prístrešie a ochranu. Dňa
26. 12. 1471 kráľovič Kazimír opustil Uhorsko. Nový kapitán severovýchodných krajov Slovenska Štefan
Zápoľský vyhnal i posledné zvyšky
poľského vojska. Matej Korvín opäť
zakázal dovoz poľskej soli do Uhorska. Z Uhorska musel odísť aj Peter
Komorovský, ktorý sa vraj s kráľom
Matejom pokonal za odstupné 8 000
zlatých. Peter Komorovský sa usadil v neďalekom Źivci, ktorý dostal
od poľského kráľa ako odmenu za
služby, ktoré poskytol jeho synovi.
Uhorsko a s ňou i hraničná obec so
Živcom Polhora dostali tak v rode
Komorovských nepríjemného suseda, o čom si povieme v niektorom
z nasledujúcich pokračovaní.
Oravský hrad spolu s Oravou
ostal kráľovským majetkom. Matej Korvín mal záujem chrániť
hranice Uhorska pred Poliakmi.
Ochranu severných hraníc preto
zveril svojim krajanom Valachom,
utekajúcim horami Karpatského
oblúka pred Turkami. Považoval
ich za najspoľahlivejších strážcov
nielen Or. hradu ale aj hraníc. Na
lepšiu ochranu Or. hradu zriadil
stálu vojenskú posádku a posilnil
ju Valachmi, ktorí už vtedy boli
usadení v Bzinách, Medzibrodí
a v Kňažej.
Počas svojho pobytu v Ružomberku 6. marca 1474 určil
Valachom povinnosti nosiť zbraň,
strážiť cesty, sprevádzať kupcov po
starej obchodnej ceste a v prípade
nutnosti dostaviť sa do Oravského
zámku na brannú službu. Za to boli
oslobodení od zámockých robôt
a platenia daní. Súdiť ich mohol
len valaský vojvoda, knieža, okrem
päťdesiatku od oviec neplatili žiad-
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ne dane ani mýta, mohli slobodne
pásť svoje stáda na kráľovských
územiach. Podľa sídla valaského
vojvodu, kniežaťa, bola pomenovaná obec Kňažia. Tieto výsady
potvrdil Valachom i uhorský kráľ
Ĺudovít II. Jagelovský v r. 1526.
Po smrti kráľa Mateja Korvína
však Uhorsko viedlo ďalšie vojny
proti Turkom a subsídium, čiže
vojenskú daň požadovalo od všetkých obcí, i valaských. Valasi po
smrti svojho krajana kráľa Mateja
stratili aj svojho ochrancu. Maximilián, od r. 1563 uhorský kráľ,
a od r. 1564 i rímsko-nemecký
cisár na pripravovanú vojnu s Turkami vyberal subsídium od všetkých obcí. Počet valaských obcí
sa stále rozrastal. V r. 1564 mali
subsídium platiť všetky usadlosti,
ktorých majetok dosiahol hodnotu 10 zlatých, neskôr boli zdanené
usadlosti s hodnotou 3 zlaté. Valaské obce protestovali proti zdaňovaniu a odvolávali sa na privilégium kráľa Mateja. Medzi obcami,
ktoré odmietali platiť dane z titulu
udelených výsad a ktoré boli vedené medzi dlžníkmi boli v r. 1564
i obce Bielej Oravy Ústie, Bobrov
a Rabča. Záujmy Valachov obhajovala v r. 1576 i Katarína Zrínska,
vdova po Fraňovi Turzovi, vtedajšia vlastníčka Or. hradu i panstva.
V liste cisárovi Maximiliánovi
písala, že Valasi „vo vlastnom záujme a aj podľa starých privilégií
sú povinní vždy pripravení a dobre
ozbrojení strážiť nielen hrad, ale
aj pohraničie proti Poľsku, aby susední Poliaci na pohraničí nemohli
z týchto oblastí nič tajne odcudziť.
Starajú sa, aby kupci, prevážajúci
tovar z krajiny do Poľska a z Poľska do krajiny neboli olúpení, ináč
by sa zmenšil počet kupcov a klesli
by dôchodky tvrdošínskeho kráľovského tridsiatku v nemalej miere“.
Kráľ však neuznal dôvody, uvádzané Katarínou. Žiadal, aby Valasi predložili iné doklady, ktoré
ich oslobodzujú od platenia daní.
Valasi iné doklady nemali a cisár
s odôvodnením, že mosty na obchodnej ceste nie sú udržiavané,
žiadal platenie daní. Po ňom i ďalší
uhorskí králi žiadali platenie daní
bez ohľadu na valaské privilégiá.
Z valaských obcí sa tak stali
obce rovnocenné sedliackym, valaské výsady boli zrušené a z povinnosti sprevádzania a ochrany
kupcov sa stalo slobodné remeslo. Valasi sa začali usadzovať
v sedliackych dedinách ležiacich
pozdĺž obchodných ciest a z niektorých ochrancov kupcov sa stali
zbojníci, ktorí namiesto ochrany
kupcov okrádali. Neskôr pomenovanie Valach stratilo svoj pôvodný význam a označovalo iba
pastierov oviec. Eva Kurjaková
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Z histórie športu: Spozná sa niekto?

Okresné kolo, žiaci, Rabča
21. 11. 2006
Výsledky: Or. Polhora – Rabča
21 : 6, Brehy Námestovo – Gymnázium Námestovo 8 : 11, Lokca – Or. Polhora 10 : 16, Brehy
Námestovo – Rabča 27 : 18, Lokca – Gymnázium Námestovo
10 : 16, Or. Polhora – Brehy Námestovo 21 : 13, Rabča – Lokca
17 : 18, Gymn. Námestovo – Or.
Polhora 24 : 14, Brehy Námestovo – Lokca 10 : 17, Gymn. Námestovo – Rabča 10 : 12.
Poradie: 1. Gymnázium Námestovo 7 bodov, 2. Or. Polhora 7 bodov, 3. Lokca 6, 4. Brehy
Námestovo 5, 5. Rabča 5.
ZŠ Or. Polhora – zostava:
Matúš Borovka, Matej Cubínek, Marek Kolčák, Matúš Metes, Marek Piták, Vorčák, Miloš , Jakub, Tomáš, Jakub Brnčík, Dominik Iglarčik, Zdeno
Korman, Jozef Majerčik, Martin Parigal, Tadeáš Tarčák, Dávid Vrubeľ.
Okresné kolo, žiačky, Námestovo 29. 11. 2006
Výsledky: Or. Polhora – Rabča 14:11, Brehy Námestovo –
Or. Veselé 15:8, Rabča – Brehy Námestovo 31:12, Komenského NO – Or. Polhora 2:11,
Brehy Námestovo– Komenského 2:8, Or. Veselé – Rabča 8:31,
Or. Polhora – Brehy Námestovo 24:2, Komenského – Or. Veselé 3:10, Or. Polhora – Or. Veselé 28:8, Rabča – Komenského
NO 17:16.
Poradie: 1. ZŠ Oravská Polhora 8 bodov 75:23, 2. ZŠ Rabča
6 100:50, 3. ZŠ Brehy Námestovo 2 31:69 / vz. str. 17:16, 4. ZŠ
Oravské Veselé 2 34:77 / 18 : 18,
5. ZŠ Komenského Námestovo
2 29:40 / 11:12.
ZŠ Or. Polhora – zostava:
Gužiňáková Monika, Marlengová Janka, Nevedelová Janka, Pienčáková Tatiana, Šimurdiaková Martina, Jagelková Janka, Murinová Dominika,
Pientáková Nikola, Plevjáková Janka, Revajová Eva, Trančová Lucia, Vorčáková Anna,
Kutliaková Barborka, Joňáková Katarína.
Do regionálneho kola postúpila Základná škola Oravská Polhora.
Jozef Kurek
zodpovedný vedúci

z archívu karola sučáka

Športové výsledky ZŠ 2005 / 2006
ZŠ Or. Polhora: umiestnenie
jednotlivcov, družstiev a školy
v okresných, regionálnych, krajských a celoslovenských kolách
Cezpoľný beh – mladšie
žiačky – družstvá: 4. ZŠ Or. Polhora; mladší žiaci: 2. ZŠ Or. Polhora; starší žiaci – družstvá: 2.
Or. Polhora.
Basketbal – žiačky: 1. ZŠ Or.
Polhora (2. v regionálnom kole);
žiaci: 1. ZŠ Brehy – Námestovo
(2. v regionálnom kole), 2. ZŠ Or.
Polhora.
Žiacka latka (16. ročník
v Or. Polhore) – 6. ročník: 1. A.
Šimurdiaková 125; 1. M. Vonšak
140 cm; 7. ročník: 2. M. Božeňáková 135cm, 3. F. Zoššáková 130;
1. M. Fidrik 150 cm, 3. Vargončík
140 cm; 9. ročník: 3. T. Hrubjáková 135 cm.
Memoriál Valérie Tyrolovej (4. ročník) (mimo dohodnutého bodovania škôl) žiaci: ZŠ Or. Polhora – ZŠ Brehy –
Námestovo 35:32 (14 :17); žiačky: ZŠ Or. Polhora – ZŠ Rabča 28
:17 (15 : 10)
Volejbal: žiaci: 1. ZŠ Or. Polhora (2. v regionálnom kole); žiačky: 4. ZŠ Or. Polhora.
Atletický štvorboj – st.
žiaci: 1. Or. Polhora 747; st. žiačky: 2. Or. Polhora 630.
Atletika – mladšie žiactvo
(v Rabči): 60 m: 1. Fr. Zoššáko-

vá 8,6 s; 2. Mon. Hrubjáková 8,7
s; 300 m: 3. Luscoň; 800 m: 1. Ľ.
Bandik 2:36,9 min.; výška: 1. M.
Hrubjáková 140 cm, 3. M. Božeňáková 135; 1. M. Vorčák 140 cm;
diaľka: 1. M. Božeňáková)
425 cm, 2. F. Zoššáková 408 cm;
guľa: 2. S. Vnenčáková 810; 4 x
60 m: 1. ZŠ Or. Polhora (Zoššáková, Božeňáková, Bobeková, Hrubjáková) 35,6 sek.; 1. ZŠ Or. Polhora (Randiak, Vargončík, Tarčák,
Fidrík) 33,9 sek.; družstvá – žiačky: 1. Or. Polhora 646 bodov; žiaci: 1. Or. Polhora 532 bodov.
Atletika – staršie žiactvo
(v Námestove) – 60 m: 1. T. Hrubjáková 8,6 s, 3. M. Šimurdiaková
8,9; 300 m: 3. M. Šimurdiaková
49,8; 1. Št. Cubínek 42,8 s;
1000 m: 2. P. Jagelka (Or. Polhora) 3:09,5; diaľka: 3. M. Gužiňáková (Or. Polhora) 409 cm; 3. P. Sučák 488 cm; guľa: 3. M. Bandik
10,95; kriket: 3. Kutliaková 46 m;
4 x 60 m: 1. Or. Polhora (Zoššáková, Nevedelová, Šimurdiaková, T. Hrubjáková) 32,2 sek.;
1. Or. Polhora (Rešutík, Tarčák, Fidrík, Cubínek) 31,1 sek;
2. Klin (Klozik, Ganobjak, Blaškovič, Baculák) 31,9; družstvá
– žiačky: 1. ZŠ Or. Polhora 738
bodov; družstvá – žiaci: 1. Or.
Polhora 744 bodov.
Zodpovedný vedúci kabinetu telesnej výchovy za okres Námestovo Jozef Kurek

Vianočná latka
Výsledky 18. ročníka žiackej
vianočnej latky zo dňa 14. 12.
2006 v Oravskej Polhore (od
4. miesta sú uvedení len súťažiaci z OP)
Najmladšie žiactvo (5. a 6.
ročník) – dievčatá: 1. Šimurdiaková Anna 125 cm, 2. Hrubjáková Janka 125, 3. Zoššáková Kristína (OP) 125, 6. Revajová Janka 120; chlapci: 1. Luchava Branislav (Komenského)
135 cm, 2. Rusnák Martin 125,
3. Košút Ondrej 125, Plevjak
Pavol 105.
Mladšie žiactvo (7. ročník
– dievčatá: 1. Gurová Marta
(Klin) 135 cm, 2. Kovaličková
Zuzana (Rabča) 130, 3. Šimurdiaková Lucia 130, 11. Štefaňáková Janka 115, 12. Harbutová
Klaudia 15. Romaníková Monika 115; chlapci: 1. Gogolák Július (Komenského NO) 145 cm,
2. Kosmel Štefan (Mutné) 140,
3. Barnašák Matúš (Rabča) 140,
4. Vonšák Mário 135, 5. Skurčák Matúš 135, Miklušák Tomáš
130, 9. Randiak Dominik 130,
10. Šurinčík Dávid 125.
Staršie žiactvo (8. ročník)
– dievčatá: 1. Kosmeľová Lívia
(Klin) 145cm, 2. Pitáková Lívia
(Rabča) 140, 3. Božeňáková Mária 135, 5. – 6. Hrubjáková Monika
135, Zoššáková Františka 135, 8.
Baleková Michaela 125; chlapci:
1. Fidrik Martin 155cm, 2. Vorčák Marek 150, 6. Borovka Lukáš 140, 8 – 9. Vargončík Andrej
140, 10. Kvasňak Šimon 140.
Staršie žiactvo (9. ročník)
– dievčatá: 1. Marlengová Janka 150 cm, 2. Natšinová Lenka (Kom. NO) 140, 3. Šimurdiaková Martina 140, 5. Gužiňáková Monika 135, 6. Nevedelová Janka 135, 8. Murínová Dominika 135; chlapci: 1.
Hradský Jakub (Zubr.) 175cm,
2. Matušák Michal (Klin) 165,
3. Heretík Lukáš 160, 6. Domin Marek 150, 7. Vnenčák
Lukáš 150, 8. Iglarčík Dominik 145, 9. Cubínek Matej 145.
Darcovia finančnej hotovosti si zaslúžia úprimné poďakovanie za podporu rozvoja
schopností, súťaživosti i športovej výkonnosti našej mladej
generácie.
Darcovia: Ing. Stanislav
Vojtas, p. Eugen Vorčák,
p. Anton Cvoliga, p. Anton
Hrubjak, p. František Kudjak, Ing. František Herud,
p. Štefan Cubínek, p. Karol Piták.
Riaditeľka ZŠ OP
Mgr. Jolana Tarčáková
Hlavný rozhodca Mgr. Jozef
Kurek
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Otázky a odpovede pána starostu...
Všetci, ktorí máte akúkoľvek
otázku na pána starostu, zbystrite pozornosť. V rámci snahy
priblížiť samosprávu a občanov,
sme pre vás pripravili rubriku
„Otázky a odpovede pána starostu...“
Všetky vaše otázky týkajúce sa
akejkoľvek oblasti v rámci našej

obce napíšte na papier a vhoďte do
pripravenej schránky umiestnenej pri informačnej tabuli obce na
obecnom úrade.
V každom budúcom čísle Polhorských novín sa budeme týmto otázkam venovať a snažiť sa
poskytovať relevantné odpovede
k vašej spokojnosti.
–red

Pár slov o našej redakcii

Tradícia „Chodenia s hviezdou“
Obnovená pôvodná tradícia
„Chodenia s hviezdou“, ktorá
sa na Slovensku vyskytuje len
v Oravskej Polhore a Sihelnom.
Hviezdu na fotografii vyrobil Ján

Marlenga, vedúci stavby murárskej partie pri stavbe farského
kostola. Je to ukážka jeho všestrannej zručnosti.
Ivan Matis

Cirkevný rok 2007
Popolcová streda
21. februára
Veľkonočná nedeľa
8. apríla
Nanebovstúpenie Pána
17. mája
Prvé sväté prijímanie
20. mája
Zoslanie Ducha Svätého
27. mája
Božie Telo
7. júna

UPOZORNENIE
Lesné združenie súkromných
vlastníkov lesa upozorňuje vlastníkov lesa na nelegálny spôsob
nadobudnutia drevnej hmoty
z lesných pozemkov. Kontrolou
lesného úradu bolo zistené, že
drevná hmota z lesa ide bez príslušných dokladov (súhlas na ťažbu,
číselník, preukaz o pôvode dreva,
resp. povolenie na prepravu).
Preto občanov upozorňujeme,
že kontroly budú prevádzané lesnou strážou a políciou. Opakujúce
nedostatky sa budú riešiť právnou
cestou.
Výbor
súkromných vlastníkov lesa
v Oravskej Polhore

Vážení čitatelia
Polhorských novín,
sme radi, že s príchodom nového
roka sa vám môže prihovoriť aj my
– tvorcovia vašich a našich obecných novín.
Rozhodli sme sa vytvoriť nový tím,
ktorý vám v pravidelných intervaloch
bude prostredníctvom Polhorských
novín prinášať informácie z diania
v našej obci, ale aj mimo nej.
Šéfredaktor: Ing. Marián Juritka
Redakčná rada: Mgr.Marta
Jurášková, Mgr.Jolana Tarčáková,
p.Ivan Matis, Bc.Michal Strnál.

Memoriál Valérie Tyrolovej

Odpustová slávnosť
15. júna
Prvá adventná nedeľa
2. decembra

Polhora a Gymnázia A. Bernoláka
v Námestove. Víťazmi spoločného
duelu sa po predĺžení stali basketbalisti z Gymnázia v Námestove,
ktorí vyhrali pomerom 21:17.
Zostavy: ZŠ s MŠ Oravská Polhora: Borovka Matúš, Cubínek
Matej, Metes Matúš, Piták Marek,
Parigal Martin, Korman Zdeno,
Iglarčík Dominik,Vorčák Jakub,
Brnčík Jakub, Vrúbeľ Dávid, Majerčík Jozef, Tarčák Tadeáš, Kolčák Marek.
vyučujúci
Mgr. Jozef Kurek

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
80 rokov života
 Jozef Skurčák
75 rokov života
 Paulína Cubinková
 Ján Ďurdín
 Ján Chromčák
 Johana Masničáková
 Alžbeta Tarčáková
70 rokov života
 Martin Bieľak
 Johana Tarčáková
60 rokov života
 Vendelín Glovaťák
 Jozef Odumorek

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ JEJ, PANE …
Terézia Pienčaková,
nar. 19. 1. 1929 † 12. 1. 2007

Aby však noviny plnili svoj hlavný
cieľ a to „slúžiť občanovi“ je potrebné aby sa do procesu prípravy novín
zapájali aj ostaní obyvatelia svojimi
postrehmi a námetmi.
Každý z nás sa môže aktívne
zúčastniť tvorby novín prostredníctvom písania článkov, či podávania návrhov na zlepšenie.
Prajeme, si aby sa Polhorské noviny dostali do každej domácnosti,
a aby sa postupne stali neoddeliteľnou súčasťou života obyvateľov
Oravskej Polhory.
Vaša redakcia

Spomienkou na významnú reprezentantku Československa v basketbale, ľahkej atletike, majsterku športu
a rodáčku z Oravskej Polhory
sa   30. januára 2007 uskutočnil
v Základnej škole s materskou
školou Oravská   Polhora 5. ročník Memoriálu Valérie Tyrolovej.
Účastníkov športového podujatia
privítala Mgr. Jolana Tarčáková
a Mgr. Jozef Kurek.
V úvodnom zápase sa predstavili družstvá chlapcov zo ZŠ Oravská
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