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Odpady - súčasť nášho každodenného života
Naše životné prostredie je
veľmi znečisťované odpadmi,
ktorých je aj v našej obci veľké
množstvo. Stačí sa trochu
lepšie poobzerať okolo seba a
poriadne otvoriť oči. Najhoršia
situácia s odpadmi je okolo
našej rieky. Pneumatiky, kusy
železa, sklo sa nachádzajú
tam, kde nepatria.
Na základe prieskumu, ktorý vykonal
odbor životného prostredia sme boli
upozornení na existenciu siedmych
nelegálnych skládok v obci. Tieto
skládky bolo potrebné odstrániť v čo
najkratšom čase pretože nám hrozila
vysoká finančná pokuta. Vedenie obce
sa rozhodlo v spolupráci so základnými
školami tieto skládky odstrániť a tak
odvrátiť hrozbu finančnej pokuty.
Kvalita životného prostredia priamo
ovplyvňuje kvalitu nášho života. Je
potrebné si uvedomiť, že odpady patria
do kontajnerov, resp. na miesta, ktoré
sú na uloženie odpadov vyhradené.
Vyhadzovanie odpadov na okraji lesa,
okolo ciest, riek či potokov spôsobuje,
že takto postihnutá krajina sa stáva
neatraktívna pre návštevníkov, ale aj
pre samotných obyvateľov.

Na viacerých miestach v našej obci boli rozmiestnené výstražné tabule “Zákaz sypať smeti”. Bohužiaľ niektorým
obyvateľom je pohodlnejšie smeti hodiť na zem ako do neďalekého kontajnera.

Navyše nesie so sebou množstvo
nebezpečných
vlastností,
ktoré
vplývajú na naše zdravie. Ak chceme
žiť v skutočne čistom a zdravom
prostredí, musíme prehodnotiť svoj
vzťah k prírode, k životnému prostrediu
okolo nás. Pri svojom konaní musíme

Upozornenie!

Hurá na prázdniny

Žiadame občanov aby do veľkoobjemových kontajnerov nehádzali
drevo a stavebný odpad, ktorý je
možné zneškodniť iným spôsobom.
Takýto odpad má veľkú hmotnosť
a výrazne zvyšuje náklady na jeho
uskladnenie na skládke odpadov.

Už len niekoľko dní nás delí od
posledného školského zvonenia
v
našich školách. Blížia sa
prázdniny a pre nami sú dni
bezstarostného života bez školských
učebníc. Prajeme Vám všetkým
krásne prežitie letných prázdnin
s množstvom nových zážitkov.

OcÚ

Vaši učitelia

PS: stretneme sa v septembri!

myslieť aj na generácie, ktoré prídu
po nás a ktoré si taktiež zaslúžia poznať
všetky tie krásy našej krajiny, tak ako
ich poznáme my a aby prítomnosť
vzácnych druhov živočíchov a rastlín
nezostala len smutnou spomienkou na
minulosť.

Oravská Polhora krásna je,
dedinkou v ktorej aj rieka je.
Krásna je príroda vôkol nás,
to naša dedinka volá nás.

Polhorské odpustové
slávnosti

Veľké úspechy našich
športovcov

V súvislosti so sviatkom
Božského Srdca Ježišovho sa
piatok 15. júna konala
v našom kostole Slávnostná
odpustová sv. omša, ktorú
celebroval
náš
rodák
novokňaz Mgr. Jozef Hurák.

Uplynulá futbalová sezóna, rovnako
aj školský rok 2006/2007 priniesli so
sebou množstvo historických úspechov
našich športovcov. Žiacke družstvo
futbalistov vyhralo skupinu, žiaci zo
Základnej školy 1-9., sa umiestnili na
prvom mieste v celkovom hodnotení
v okresu Námestovo.

poračovanie str. 3

Pokračovanie str.11

Kristínka Ďubeková
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Separovaný
zber
Separovaný zber odpadu predstavuje efektívny systém založený
na triedení odpadu podľa jeho
charakteristík a vlastností.
Zväčšujúce sa množstvo odpadov
čoraz viac negatívne vplýva na
životné prostredie okolo nás.
Systém separácie odpadu sme
v našej obci zaviedli v roku
2004. Separácia sa uskutočňuje
na základe pokynov, ktoré
boli doručené do jednotlivých
domácnosti. Tieto obsahovali
podrobné informácie o spôsobe
separovania odpadu podľa jeho
charakteristík a vlastností.
1. Elektronický šrot
Čo tam patrí? Chladničky,
práčky,
sporáky,
vysávače,
rozhlasové a televízne prijímače,
telefóny, počítače a iné.
Zber sa uskutoční 2-krát ročne vo
veľkoobjemových kontajneroch
podľa oznámenia v obecnom
rozhlase.
2. Plasty
Čo tam patrí? Plastové obaly
z nápojov a iných potravín,
z kozmetických a čistiacich

3 / 2007

Zo života obce...
prostriedkov, plastové vrecia,
obalové fólie, prepravky, rôzne
úlomky plastov z domácnosti
a garáži. Taktiež plechovky od
nápojov a obaly z džúsov a
mlieka.

v prípade väčších úlomkov skla
(napr. pri výmene okien na
rodinných domoch)

Zber sa uskutoční v modrých
vreciach každý mesiac podľa
oznámenia v obecnom rozhlase.
Pri odovzdaní plného vrecia vám
bude ponechané prázdne vrece.
V prípade, že budete potrebovať
viac vriec, tieto si môžete
vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

Rozmiestnenie kontajnerov na
sklo:
- pri všetkých predajniach
Jednoty
- pri predajni p. Rentokovej
- pri predajni p. Murínovej
- pri Dome služieb
- pri predajni p. Heruda
- pri predajni p. Plevjakovej
- pri Drevoindustrii
- pri Vinárni Stará Správa

3. Papier

5. Textil

Čo tam patrí? Staré noviny,
časopisy, kartónové obaly,
papierové vrecia.

Čo
tam
patrí?
Šatstvo,
textilné vrecia, plachty, celty,
kusy látok

Zber sa uskutoční prostredníctvom škôl, kde žiakom
odovzdáte v čase zberu papier,
prípadne osobné odovzdanie
v zberných surovinách.
4. Sklo
Čo tam patrí? Prázdne sklenené
fľaše a úlomky skla rôznej farby
Na sklený odpad sú určené zelené
kontajnery, ktoré sú rovnomerne
rozmiestnené po obci. Kontajnery
sú vyprázďované v pravidelných
mesačných intervaloch. Taktiež
je možné požiadať na Obecnom
úrade o otvorenie kontajnera,

Zber sa uskutoční 2 krát ročne
v jarných a jesenných mesiacoch.
Každá domácnosť, ktorá má
záujme o odovzdanie starého
šatstva si vyzdvihne na Obecnom
úrade plastové vrece, ktoré po
vyhlásení v obecnom rozhlase
budú zozbierané.
6. Kovový šrot
Čo tam patrí? Obaly z nápojov,
ručné mlynčeky, rôzne kovové
nástroje, hrnce, armatúry, kovové
umývadlá, časti vyradených
strojov, kusy plechov a profilov.
Zber sa uskutoční prostredníctvom škôl po vyhlásení
v miestnom rozhlase v jarných
a jesenných mesiacoch
OcÚ

Vývoj produkcie a likvidácie komunálneho odpadu

Rok

Množstvo
Náklady na Náklady na
uloženého odpadu
vývoz
uloženie
na skládku

2002

298 676 Sk

288 495 Sk

453,78 t

0

2003

387 501 Sk

301 291 Sk

418,46 t

0

2004

416 970 Sk

362 415 Sk

479,06 t

7,32 t

2005

402 882 Sk

430 405 Sk

493,08 t

27,74 t

2006

360 069 Sk

434 310 Sk

510,06 t

25,582 t

REDYK

Množstvo
vyseparovaného
odpadu

Príhovor starostu obce
Ing.Petra Horvátha

2007

Redyk, alebo vyháňanie oviec je
milá slávnosť, ktorá sa každoročne
uskutočňuje u našich severných
susedov v blízkosti hraničného
priechodu Oravská Polhora/
Jeléśnia.

Vďaka pozvaniu od našich
priateľov z Poľska sa tejto tradície
mohli zúčastniť aj obyvatelia našej
obce. A nie len zúčastniť, ale aj
aktívne prispieť.
V rámci príprav tradičných jedál
spojených s chovom oviec a
salašníctvom naše pani kuchárky
priamo v teréne varili bryndzové
halušky a bryndzovú polievku. V
rámci kultúrneho vystúpenia sa
predstavila poľsko – slovenskému
publiku aj naša gajdošská ľudová
muzika Goluska, ktorá zožala
veľký úspech.
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Redyk každoročne navštevuje niekoľko stoviek divákov
“A takto sa ťahá
polhorský korbáčik”

Poľským starým mamám
naše bryndzové halušky
veľmi chutili
Foto, text: M.Strnál

Polhorské kuchárky pri príprave bryndzových halušiek
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Polhorské odpustové slávnosti
pokračovanie

Slávnosti spojené s odpustom
pokračovali v nedeľu 19. júna
na miestnom futbalovom
ihrisku. Tento deň sa mohli
obyvatelia
i
návštevníci
Oravskej Polhory zapojiť do
množstva akcií či už aktívne,
alebo pasívne. V dopoludňajších hodinách pred
nedeľnou sv. omšou o 10.00
hodine pán farár požehnal
Dom smútku a cintorín, ktorý
v uplynulých týždňoch dostal
nový krajší vzhľad. Po svätej
omši si mohli priaznivci
fotografie
v
pastoračnej
miestnosti na Farskom úrade
pozrieť výstavu fotografií
prírody Oravskej Polhory a
jej okolia, ktorej autormi boli
František Vorčák a Michal
Strnál.
Všetci
účastníci
výstavy si

pozorne prezreli vystavované
fotografie, vďaka ktorým
mohli
spoznať
nevšedné
zákutia našej obce.
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- začiatok novej tradície?
to priateľskými futbalovými
zápasmi
medzi
staršími
žiakmi a mladšími žiakmi,
dorastencami a mužmi.

Spoločná fotografia účastníkov cyklotúry

Nedeľňajší program pokračoval
cyklotúrou,
ktorej
trasa začínala pri ZŠ 1-9.,
pokračovala cez Jasenickú
hoľu do Kohútovej a končila
na futbalovom ihrisku K
pekným zážitkom z cyklotúry
prispeli
jej
všetci
účastníci od najmladšieho
až po najstaršieho cyklistu.
Medzitým sa začal program
nedeľňajšieho
popoludnia
aj na futbalovom ihrisku a

V rámci ukončenia úspešnej
futbalovej
sezóny
sa
uskutočnila
schôdza
TJ
Oravská Polhora na ktorej
jej predstavitelia oznámili
ich zámery s rekonštrukciou
a rozšírením futbalového
ihriska. Zároveň poďakovali
futbalistom
za
úspešnú
reprezentáciu obce. Počas
prestávok bolo pripravených
množstvo
súťaží
pre
najmenších, avšak často sa

medzi nimi objavili i tí starší.
Dôležité však bolo to, že
všetci sa výborne zabávali.
O 17:30 hod. sa uskutočnil
exhibičný
futbalový
zápas
medzi poslancami obecného zastupiteľstva a internacionálmi. Napínavý zápas
prinášal jeden súboj za
druhým.
Po
ťažkom
a
náročnom výkone napokon
internacionáli úspešne zdolali
poslancov 3:1.
K
vydarenej
akcii
vo
veľkej miere prispelo aj
krásne
počasie.Návštevníci
podujatia si mohli pochutnať
na výbornom guláši. O skvelú
atmosféru sa postarala aj
hudobná skupina Kontakt
z Námestova, ktorá počas
celého popoludnia vyhrávala
do tanca.
Dúfame, že všetci odchádzali
obohatení o veľké množstvo
pekných zážitkov. Zároveň sa
chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili na príprave
a realizácii tohto podujatia.
Veríme,
že takáto akcia
nebola posledná a postupne
sa k nej pridajú ďalšie a ďalšie.

Nedeľné postrehy
Niektoré fotografie potrebovali
komentár, iné nie

Najmladší účastníci cyklotúry

Pekné nedeľné počasie prilákalo na futbalové ihrisko
množstvo divákov
Posedenie pri guláši

Tá Oravská Polhora,
tá je krásna veselá.
Je to pekná dedina,
môjmu srdcu jediná.
Všetko je v nej krásne,
aj tie deti hlasné.
Všade kopce veľké , maličké,
to je koniec mojej básničke
Kto bude prvý?

Filip Rusnák

Deti sa do každej súťaže zapájali
s veľkým nasadením
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Tohoročná výstava trofejí poľovnej zveri privítala množstvo návštevníkov...
Ubehli už dva mesiace no
výstava poľovnej zveri ulovenej
v predchádzajúcom roku je u
milovníkov prírody stále
v pamäti. Veď návštevnosť
výstavy hovorí za všetko spolu si
ju prezrelo 4628 ľudí.
Veľké uznanie pritom patrí
hlavne členom PZ Oravská
Polhora Františkovi Kudiakovi,
Ing. Františkovi Hrubjakovi,
predsedovi PZ Ing. Jozefovi
Herudovi, ale aj ostatným
30-tim
členom PZ, ktorí
túto náročnú a zodpovednú
úlohu
zvládli
na
vysokej
úrovni,
čím
reprezentovali
PZ na celoslovenskej úrovni.
Poľovníci tu vystavovali viac
ako 400 poľovníckych trofejí z
celej Oravy, ale aj zaujímavosti
z iných revírov, trofeje zo
štyroch
svetadielov
sveta
z POĽSKA, KIRGISZKA, RUSKA,
AFRIKY či KANADY.
Hneď pri vchode do areálu
výstaviska
návštevníkom
množstvo poľovných zariadení
prezrádzalo, že sa tu koná
výstava, kde je čo si prezerať.
Po prvý krát v histórií poľovania
v Oravskej Polhore tu privítala a
zaujala aj vlajka s vyobrazeným
vlastným erbom PZ Oravská
Polhora, ktorého autorom je
člen PZ Ing. Marián Juritka.
Je to druhý erb poľovného
združenia, ktorý vznikol na
Orave, prvým sa mohlo popýšiť
PZ Háj z Tvrdošína.

Najmenších
návštevníkov
výstavy
zaujali
hlavne
kútiky s prírodnou scenériou
s množstvom rôznej poľovnej
zveri,
kde
nechýbali
ani
mláďatka medveďa hnedého,
líšky hrdzavej, diviaka lesného,
srnčej zveri či iné. Milovníkov
umenia tu privítali rôzne
obrazy s poľovníckou tematikou
od
Jozefa Borovku, rodáka
z Oravskej Polhory.

V zmysle zákona o lesoch
č. 326/2005 Z.Z navrhlo Lesné
združenie Oravská Polhora za
členov lesnej stáže vlastníkov
lesa, ktorí budú vykonávať
kontrolu dodržiavania lesného
zákona ako sú príslušné doklady
o pôvode nadobudnutia drevnej
hmoty (súhlas na ťažbu),
strana | 4

kontinentoch
sveta.
Táto
zbierka bola doplnená aj
množstvom fotografií, ktoré
si odniesol so svojich ciest po
svete.
Celkovú
atmosféru
prírody
tu
dotváralo
premietanie
prírodopisných filmov zo života
zveri, hluchaní tok tetrova
či jelenie ručanie upútalo
nejedného
návštevníka
a
zanechalo
v
ňom
hlboké
spomienky na výstavu. Záver
tejto pestrej a zaujímavej
výstavy tvoril medzinárodný
seminár „MANAGEMENT JELENEJ
ZVERI V PRIHRANIČNÝCH POĽOVNÝCH REVÍROCH NA ORAVE“,

kde sa veľa diskutovalo nielen
o jelenej zveri, ale aj srnčej
zveri nielen v PZ Oravská
Polhora, ale aj v prihraničných
oblastiach POĽSKA. Seminár
výrazne napomohol poľovníkom
zvýšiť odborné povedomie, aby
sa zamysleli nielen nad tým,
odkiaľ pokiaľ majú revír, ale
ako treba s jeleňou zverou
hospodáriť, ako ju chovať aby
sme dosiahli lepšie úspechy.
Krásne trofeje sprevádzali návštevníkov na každom kroku
Nechýbali ani ručné vyrezávané
obrazy šikovných oravských
rezbárov,
výstavu
taktiež
doplnili aj žiaci MŠ a ZŠ
z Oravskej Polhory a priľahlých
dedín
svojimi
umeleckými
dielami s tematikou prírody.
Zaujímavosťou výstavy bola
taktiež zbierka a výstava
historických poľovných zbraní
a perkusných pištolí z druhej

Lesná stráž
Lesné združenie obce Oravská
Polhora si v jarných mesiacoch
dalo za cieľ sfunkčniť činnosť
združenia cestou odborných
lesných hospodárov a zamedziť
nepovoleným výrubom drevnej
hmoty prostredníctvom členov
lesnej stráže.

polovice 16 stor. až po rok
1890, nechýbali ani rôzne
pomôcky
pri
zhotovovaní
nábojov, ktorú zorganizoval
Peter Bolek. Súčasťou tejto
zbierky bola aj výstava kuší a
ukážka modelov nastreľovacích
stojanov, ktorých výrobcom je
člen PZ Oravská Polhora Štefan
Nevedel. Oblasť kynológie tu
zastupoval Jozef Nevedel, rodák
z Oravskej Polhory, ktorý

číselník, doklad na prepravu a
ciachovanie dreva. Pri kontrole
nepredloženia
príslušných
dokladov, členovia lesnej
stráže navrhnú túto osobu
ako podozrivú zo spáchania
trestného činu, priestupku
alebo iného správneho deliktu
policajnému zboru. Členovia
lesnej stráže pri výkone svojej
funkcie budú nosiť so sebou
odznak člena lesnej stráže, na
požiadanie
kontrolovaného
sa preukážu preukazom člena
lesnej stráže. Obvodný lesný
úrad v Dolnom Kubíne na
základe žiadosti Lesného
združenia
obce
Oravská

tu predstavil 23 pohárových
trofejí získaných v najrôznejších
súťažiach so svojimi štvornohými jazvečíkmi. Súčasťou
výstavy bola tiež rozsiahla
obrazová výstava z činnosti PZ
Oravská Polhora.O najväčšiu
pozornosť sa postaral člen
PZ Ing. František Hrubjak so
svojou
exotickou
zbierkou
trofejí ulovených na štyroch

Svoje uznanie nad precíznosťou
a
zaujímavosťou
výstavy
vyslovili aj vzácni návštevníci
a poprední odborníci v oblasti
poľovníctva, ktorí členom PZ
Oravská Polhora poďakovali
za obetavú prácu, ktorou
priespievajú k zveľaďovaniu a
rozvoju poľovníctva na Orave.
Ing.Marián Juritka

Polhora uskutočnil preškolenie
a overil odbornú spôsobilosť
pre skúšobnou komisiou týchto
členov lesnej stráže:
v
v
v
v
v
v
v

Jozef Brnčík, ml.
Anton Hrubjak
Kornel Kozák
Anton Marlenga
Jozef Vargončík
Alojz Strýček
Ján Skurčák

Obvodný lesný úrad v Dolnom
Kubíne a Lesné združenie
obce Oravská Polhora verí, že
činnosť členov lesnej stráže
bude aktívna a že sa postupne
zamedzí nelegálnym výrubom
drevnej hmoty.

Výbor Lesného združenia
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Samospráva
U z n e s e n i e č. 3/2007

z riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Oravskej Polhore,
(20. apríla 2007)
A/ BERIE NA VEDOMIE

1. Kontrolu plnenia uznesenia
z posledného zasadania obecného
zastupiteľstva.
2. Sťažnosť Pavlíny Spuchliakovej, bytom Oravská Polhora
čs. 99.
B/ VOLÍ

1. Návrhovú komisiu:
Predseda: Ing. Jozef Piták
Členovia: Štefan Cubinek
Eugen Vorčák
2. Overovateľov zápisnice:
Ing. arch. Milan Labudiak
Bc. Michal Strnál
C/ SCHVAĽUJE

1. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Oravská Polhora.
2. Prevádzkový poriadok Domu
smútku v Oravskej Polhore.
3. Žiadosť Evy Slovíkovej,
bytom Rabča, ul. Hlavná čs. 67
o predĺženie nájomnej zmluvy
nebytových priestorov v Dome
služieb, v ktorých poskytuje
kadernícke služby, na dobu
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou
lehotou.
4. Žiadosť Margity Plevjakovej,
bytom Oravská Polhora čs. 314
o predĺženie nájomnej zmluvy
nebytových priestorov v Dome
služieb, v ktorých prevádzkuje
kvetinárstvo, na dobu neurčitú
s 3 mesačnou výpovednou
lehotou.
5. Žiadosť Margity Rešutíkovej,
bytom Oravská Polhora čs. 131
o predĺženie nájomnej zmluvy
nebytových priestorov v Dome
služieb, v ktorých poskytuje
sprostredkovateľskú
činnosť
v rozsahu poisťovníctva, na dobu
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou
lehotou.
6. Žiadosť Petra Sučáka a manž.,
bytom Oravská Polhora čs. 329
o súhlas k výstavbe rodinného
domu na KN parcele č. 15347/2
v k.ú. Oravská Polhora.
7. Presun finančných prostriedkov
vo výške 50 tis. Sk z rezervy na
akciu Sihelné - Oravská Polhora prepojenie vodovodov.

8. Odmenu 300.- Sk pre
účinkujúcich, ktorí sa zúčastnia na
civilnom sobáši.
D/ UKLADÁ

1. Komisií pre životné prostredie
a pôdohospodárstvo, v spolupráci
s obecným úradom preveriť
dodržiavanie VZN o odpadoch a
spôsobe likvidácie komunálneho
odpadu vo všetkých prevádzkach
v obci.
2. Prednostovi OcÚ vyzvať
vlastníkov schátralých nehnuteľností na ich odstránenie.
E/ ODROČUJE

1. Žiadosť Františky Revajovej,
bytom Oravská Polhora čs. 265
o prenájom nebytových priestorov
v Dome služieb na zriadenie
prevádzky “Cukrovinky”.
2. Žiadosť Andreja Samčíka,
bytom Oravská Polhora čs. 113
o prenájom nebytových priestorov
v Dome služieb za účelom predaja
cukroviniek.
F/ RUŠÍ

1. Všeobecne záväzné nariadenie
na prevádzku Domu smútku
a pohrebiska v obci Oravská
Polhora.
2. Zmluvu o nájme nebytových
priestorov medzi Obcou Oravská
Polhora a Jolanou Tarčákovou,
Oravská
Polhora
čs.
291,
podpísanej 19.01.2007, nakoľko zo
strany nájomcu došlo k porušeniu
bodu II. tejto zmluvy.

Hospodárenie
obce za rok 2006
UznesenímObecného
zastupiteľstva č. 4/2007 bol
schválený záverečný účet a
celoročné hospodárenie obce.
Príjmy rozpočtu obce v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2006 boli
naplánované na 47 542 000 Sk.
Plnenie rozpočtu v oblasti príjmov
bolo 50 816 000 Sk, čím bol rozpočet
naplnený na 106,89 %. Výdavky
rozpočtu boli 17 164 000 Sk, pričom
plnenie v tejto oblasti rozpočtu bolo
na úrovni 77,03%. (do výdavkov
rozpočtu neboli zahrnuté transfery na
plnenie prenesených kompetencií).
OcÚ

U z n e s e n i e č. 4/2007

z riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Oravskej Polhore,
(8. júna 2007)
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z pred-chádzajúceho zasadania OZ.
2. Prieskum investičných zámerov
obcí a miest v oblastiach výstavby
nájomných bytov a výstavby zariadení
sociálnych služieb v rokoch 2008-2010
v rámci okresu Námestovo.

za pracovné zásluhy pri dosiahnutí
50 rokov veku zamestnanca vo výške
jeho funkčného platu.
10. Vyplácanie stravného pre starostu
obce.
D/ UKLADÁ
1. Komisií pre životné prostredie a
pôdohospodárstvo preskúmať žiadosť
Jána Cubinka a manž., bytom Oravská
Polhora čs. 826 o odkúpenie časti
neknihovaného pozemku.

B/ VOLÍ

E/ DOPORUČUJE

1.Návrhovú komisiu:
Predseda: Ing. Michal Strnál
Členovia: Ing. Štefan Tyrol
Ing. arch. Milan Labudiak
2.Overovateľov zápisnice:
Ing. Jozef Piták a Eugen Vorčák

1. Požiadať Oravské osvetové
stredisko v Dolnom Kubíne o celkový
rozpočet financovania kultúrneho
podujatia Gajdovačka 2006.

C/ SCHVAĽUJE

1. Žiadosť Jána Goláka a manž., bytom
Oravská Polhora čs. 771 o poskytnutie
finančného príspevku pre nevidiaceho
syna Antona Goláka na zakúpenie
notebooku - počítač s hlasovým
výstupom pre nevidiacich, nakoľko
je potrebné predložiť rozhodnutie
z odboru soc. vecí o poskytnutí
príspevku.
2. Žiadosť Vlasty Miklušákovej, bytom
Oravská Polhora čs. 143 o prenájom
dotláčačky pre mladých ako posilovňu,
nakoľko nie sú vysporiadané vlastnícke
vzťahy.
3. Žiadosť Jána Cubinka a manž.,
bytom Oravská Polhora čs. 826
o odkúpenie časti neknihovaného
pozemku v k.ú. Oravská Polhora a to
KN parcely č. 18217/20 TTP o výmere
54 m2.
4. Žiadosť Daniela Vorčáka, bytom
Oravská Polhora čs. 208 o schválenie
prevádzky Pneuservis a zároveň aj
žiadosť o schválenie prevádzkovej
doby v uvedenej prevádzke, nakoľko
je potrebné predložiť list vlastníctva k
stavbe.
5. Žiadosť Petra Chudjaka, bytom
Sihelné čs. 466 o schválenie prevádzky
Autoservis, Oravská Polhora čs. 1053
a zároveň schválenie prevádzkovej
doby v uvedenej prevádzke, nakoľko
je potrebné predložiť list vlastníctva,
nájomnú zmluvu a vyjadrenie životného
prostredia.
6. Žiadosť spoločnosti s.r.o. Balnea
Aqua Salsus, Slaná Voda 853, Oravská
Polhora o odpredaj vrtu s tým, že obec
požiada o vypracovanie znaleckého
posudku.

1. Žiadosť Michala Rentku, bytom
Oravská Polhora čs. 109 o trvalé
odňatie lesnej pôdy podľa § 7 zákona
č. 326/2005 Z. z. a to KN parcely
č. 3508/9 lesný pozemok o výmere
21 m2 a KN parcely č. 3508/10 lesný
pozemok o výmere 581 m2 v k.ú.
Oravská Polhora, na ktorej plánuje
výstavbu rekreačnej chaty.
2. Žiadosť Michala Rentku, bytom
Oravská Polhora čs. 109 o súhlas
k výstavbe rekreačnej chaty na KN
parcele č. 3508/9 a KN parcele
č. 3508/10 v k.ú. Oravská Polhora
s tým, že inžinierske siete a prístupovú
cestu si stavebník vybuduje na vlastné
náklady.
3. Žiadosť Únie nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska,
ZO
Námestovo o finančný príspevok,
ktorý bude použitý na výlet pre členov
únie vo výške 1.000,- Sk z rezervy.
4. Žiadosť Jozefa Jagelku a manž.,
bytom Oravská Polhora čs. 403
o súhlas k výstavbe rodinného domu
na KN parcele č. 8407/17 a KN parcele
č. 8407/92 v k.ú. Oravská Polhora.
5. Žiadosť Ing. Ľuboslava Tarčáka,
bytom Oravská Polhora čs. 1046
o súhlas k výstavbe garáže a
skladových priestorov na KN parcele
č. 18217/4 v k.ú. Oravská Polhora.
6. Žiadosť Antona Hrubjaka, bytom
Oravská Polhora čs. 726 o podnikateľskom zámere k výstavbe
lyžiarskeho vleku a sedačkovej lanovky
v lokalite Polhorský Hrádok.
7. Úhradu výdavkov na vypracovanie
posudku na vrt vo výške 50% z ceny
posudku.
8. Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2006 bez výhrad.
9. Presun finančných prostriedkov
z rezervy na navýšenie mzdových
prostriedkov na vyplatenie odmeny

F/ ODROČUJE

Overovatelia:
Ing. Jozef Piták
Eugen Vorčák

Ing. Peter Horváth
starosta obce
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ZŠ s MŠ 1-4.
POĎAKOVANIE
Blíži sa koniec školského roka
2006/2007. V priebehu roka
sme
Vás
prostredníctvom
novín priebežne oboznamovali
so životom v našej škole. Je toho
ešte mnoho, čo sa nevmestí na
stránky novín. Žiaci si v priebehu
roka osvojili množstvo vedomostí
a zručností, zapájali sa do veľkého
množstva súťaží, prehliadok a
rôznych školských akcií. Podrobne
sa s týmito skutočnosťami oboznámite v záverečnej výchovnovzdelávacej správe na internetovej
stránke obce. Dovoľte, aby som
touto cesto poďakovala všetkým,
ktorí sa podieľali na živote našej
školy. Moje poďakovanie patrí
predovšetkým rodičom za krásne a

Veľký - malý časopis

múdre deti, žiakom za ich usilovnú
prácu, učiteľom za ťažkú prácu pri
formovaní detských duší a učení,
ostatným zamestnancom školy
,obom pánom starostom a ich
poslancom za starostlivosť o školu.
Tiež všetkým ľuďom v obci, ktorí
svojim príkladom vychovávajú
naše deti, podnikateľom, aj našim
kňazom.
Školský rok nám priniesol veľa
vedomostí, poučení do života,
radostí aj sklamaní. Nech nám to
všetko prinesie úžitok do ďalšieho
školského roka a života. Na záver
prajem všetkým žiakom krásne
a príjemné letné prázdniny, veľa
slnka a oddychu.
Mgr. Marta Jurášková

Výlet do Roháčov

MISS 2007

Už piaty rok sa na našej škole konala súťaž Miss školy. Chlapci z každej
triedy vybrali jedno dievča, ktoré sa stalo finalistkou súťaže. Vybrané
dievčatá ukazovali svoju šikovnosť, predstavili sa svojimi záľubami.
Predviedli ich formou piesní, tancov a rôznymi cvičeniami s náradím.
Porota potom rozhodla o poradí súťažiacich dievčat. Druhou vicemiss
sa stala Patrícia Sučáková z 3.A triedy, prvou vicemiss Silvia Fidriková
z 2.A triedy . Na prvom mieste ako „Miss školy 2007“ skončila Lenka
Košútová z 1. B triedy. Súťaž si okrem žiakov prišli pozrieť aj deti z materskej školy. Dievčatá okrem krásnych odmien boli ocenené aj krásnou
korunkou krásy.
Irena Rusnáková

Pani učiteľky
tvoria s deťmi...

Školský časopis Polhorček je sa
stal obľúbeným časopisom na
celej Základnej škole 1-4. Malí
redaktori usilovne pripravujú
každé
jedno
číslo
tohto
prestížneho časopisu. Polhorček
vznikol
premenovaním
z
pôvodného názvu Vienok. “Sme
radi, že deti samé prichádzajú s
novými nápadmi a vylepšeniami
nášho
školského
časopisu”
hovoria pani učiteľky.
Kto vie, možno sa raz z týchto
malých redaktorov stanú veľkí a
známi publicisti, spisovatelia....

HRAČKA
Gúľalo sa gúľalo,
pritom veľmi plakalo.
Chlapča naše maličké,
utekalo k mamičke.
Mamka tá mu hračku dala,
aj ho pekne poláskala.
Hračka všetko napravila
veľkú radosť urobila.
NÁŠ MIŠO

Z výletu do Roháčov sa tešili malí i veľkí

V Oravskej Polhore rada žijem.
Hrám sa tu, skáčem, jem.
Nájdem tu pokoj, ktorý radá mám
A túto dedinu nikdy nikomu
nedám.
Veronika Šimurdiaková
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Deň 29.máj bol pre naše prvopríjmajúce
deti výnimočným, a to z toho dôvodu,
že náš pán farár pre ne zorganizoval
výlet, na ktorý isto-iste tak rýchlo
nezabudnú.
Celá akcia sa začala ráno o ôsmej
hodine v sprievode našich kňazov,
pedagógov a muzikantov, ktorí nám
veselo vyhrávali počas celého dňa.
Všetci členovia pripravovanej akcie
stáli pred našimi školami, v tom čase
ešte dosť neisto, pretože sa zmrákalo
zo všetkých strán . Keďže o veľký
počet detí nebola núdza, celá detská
posádka spolu s malými speváčikmi
pozostávala takmer zo sto detí z našej
farnosti, pričom bolo nevyhnutné
objednať až dva autobusy.
Po nastúpení do autobusov smerovala
naša cesta do Krivej, rodnej dediny
Zdenky Šelingovej, kde sme mali svätú
omšu, po ktorej nasledovala krátka

prednáška tunajšieho kostolníka, ktorý
mal možnosť poznať Zdenku osobne.
Ako zázrakom sa počas sv. omše vonku
vyčasilo a to aj napriek tomu, že ešte
pred chvíľou pršalo. O to väčšia bola
naša radosť a výprava mohla smerovať
k Roháčskemu vodopádu, ktorý sa
deťom obzvlášť páčil. Keďže slniečko
naďalej pekne svietilo, rozhodli sme sa
v našej túre pokračovať k prvému hoci
menšiemu plesu, kde sme zároveň na
peknej čistinke spoločne obedovali.
Všetci sme boli s výletom spokojní
a spomienky v nás budú ešte dlho
doznievať.
Touto cestou sa chceli poďakovať
našim duchovným otcom, ktorý majú
na nás čas a starajú sa o nás. Pán Boh
zaplať.
PaedDr. K. Revajová

Malý Mišo tatru kazí,
učiteľku pritom mrazí.
Zasa bude opravárom,
čo opraví tatru rázom.
Milá tatra plače zasa,
Mišo znova usmieva sa.
Keď sa ku nej blíži znova,
naša tatra sa hneď schová!
HRAČKY
V našej škôlke hračky sú,
radosť nám vždy prinesú.
Autodráha super je,
každý sa s ňou pohraje.
Autá, bagre, motorky
utekajme do škôlky.
Deti a pani učiteľky z II. Materskej školy
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Zo života v materskej škole v druhom polroku 2006/2007
Zapojili sme sa do výtvarných
súťaží:
v Vesmír očami detí
v Príroda očami deti
v Jarná kytička
v Nový model auta

Ani sme sa nenazdali a už klopú na
dvere dvojmesačné letné prázdniny
a koniec školského roka sa blíži.
My bilancujeme, čo sa nám počas
školského roka popri výchovnovzdelávacich aktivitách podarilo a
nepodarilo splniť.

Pani
učiteľky sa zapojili do
básnickej súťaže na tému “Hračka”
do detského časopisu Vrabček, do
ktorého sme zaslali víťazne výtvarné
detské práce z našej materskej
školy. Navštívili sme poľovnícku
výstavu v Rabči, bábkové divadlo
v kultúrnom dome.

Školský rok 2006/2007 bol na
akcie bohatý a pestrý. V druhom
polroku sme venovali pozornosť
predškolákom,
aby
úspešne
zvládli zápis do 1. ročníka. Po
zápise nasledoval karneval a
týždeň zimných radostí na snehu,
súťaže a hry. Každé dieťa zvládlo
pripravené úlohy a bolo ocenené
sladkosťami a diplomom. Pre
rodičov a novoprihlásené deti sme
pripravili týždeň otvorených dverí,
kde mali rodičia a deti možnosť
pozrieť sa, ako deti trávia dni
v materskej škole. Medzi deťmi
sme počas školského roku objavili
veľa výtvarných talentov.

Pre mamičky sme pripravili kytičku
v podobe piesní, básní a tancov
v kultúrnom dome z príležitosti Dňa
matiek. Na slávnosti boli vystavené
aj výtvarné práce detí na tému:
Moja mama. Deti z troch oddelení
vystavovali mamine srdiečka v Námestove. V máji sme organizovali
týždeň športových súťaží. Víťazi
v športových disciplínach skoku
do diaľky z miesta, v behu ,hode
do diaľky tenisovou loptičkou
reprezentovali materskú školu
na X. ročníku Okresnej športovej
olympiády.
1. jún sviatok detí bol tiež radostný
a bohatý. Radosť deťom robila
opekačka, rozprávková záhrada,
guláš, sladkosti a hračky
od
sponzorov .Touto cestou ďakujeme
sponzorom dozornému výboru
Jednoty, podnikateľom a obecnému
úradu za pomoc a spoluprácu.

Veríme, že život detí v materskej
škole v detskom kolektíve bol
radostný, pestrý a prispel k
obohateniu a rozvoju detskej
osobnosti.

Dovidenia v novom školskom roku
Janka Pukáčová

Policajná návšteva
Žiaci ročníkov 1.-4. prežili
dňa 16. mája nevšedný deň.
Navštívili
ich
zástupcovia
Policajného zboru z Novoti,
kotrými boli pán policajt
Veselovskéhý a jeho kolega
pán
policajt
Brata.
Ich
návšteva sa skladala z dvoch
častí. Najprv pán Veselovský
oboznámil deti s dopravnými
značkami, pravidlami cestnej
premávky a so základným a
potrebným vybavením bicykla.
Aktívni žiaci dostali za odmenu

pexeso. V praktickej časti im
pán Brat ukázal činnosť polície
pri zásahu. Hlavnú úlohu tu
hral policajný pes. Deti si
mohli vyskúšať aj napadnutie
policajta. Zistili, že sa im to
vôbec neoplatí. Nielen žiaci,
ale aj učitelia ocenili toto
nezvyčajné oživenie školského
života. Touto akciou sme veľkou
mierou prispeli k prevencii
kriminality a nehodovosti na
cestách.

Ako sme trávili
posledné mesiace

Veľmi pekne ďakujeme. Starali sme
sa aj o čistotu životného prostredia
zberom papiera. Nazbierali sme ho
2 257 kg. Za odmenu sme žiakom
upiekli obrovskú tortu. Prví traja
dostali tiež pekné odmeny, ostatní
boli odmenení sladkosťami.
V júni sme boli na dvoch
školských výletoch. Pre starších
žiakov to bola návšteva Spišského
hradu. Tam pre nás zorganizovali v
areáli hradu súťaže a hry spojené s
obhliadkou hradu. Druhý výlet bol
namierený na Oravský hrad, kde sa
žiaci odviezli z Tvrdošína známou
„Oravkou“. To je pre ne veľkým
zážitkom, mnohé sa totiž vlakom
neviezli. Potom si prehliadli hrad
pod vedením sprievodcu. Ešte
nás čaká vychádzka na tajch
v Borsučom a športový deň. A to
najdôležitejšie, čo je poslaním
školy.
Overenie
vedomostí,
uzatváranie známok a výplata v podobe vysvedčení. Nuž a potom...
„Hurá na prázdniny!“

Posledné mesiace v škole bývajú
vždy hektické. Po relatívne
pokojnom apríli, kedy sme zväčša
upratovali po zime, nastal mesiac
máj. S ním sa už tradične spája
Deň matiek. Tento sme pripravili
pre naše mamičky v sviatočnom
duchu. Žiaci si pripravili pekný
program v podobe piesní, básní a
scénok. Každý rok organizujeme
vychádzku na Hviezdoslavovu
hájovňu. Jej účelom je oboznámenie
žiakov z históriou a kultúrnym
bohatstvom našej obce a okolia,
tiež aj s prírodnými krásami našej
prírody. Koniec mája sa už niesol
v duchu „Dňa detí.“ Tento sa niesol
v znamení pekných hier a súťaží.
Boli odmenené sladkou odmenou.
Na záver sme ich pohostili
výborným gulášom, na ktorý nám
sponzoroval mäso pán Skurčák.

.

Prvá časť návštevy
policajtov bola
zameraná na
poskytnutie
teoretických
vedomostí
predovšetkým
pravidiel cestnej
premávky

Nasledovala
praktická ukážka
náročnej práce
policajtov a ich
pomocníkov pri
výkone svojho
povolania

Slávnostný deň čítania
Šiesty júnový deň sa uskutočnil v škole „Slávnostný deň
čítania“. Prváčikovia prišli do školy so svojimi mamičkami,
tetami a súrodencami. Chystali sa ukázať, ako vedia čítať. Každé
dieťa čítalo ukážku z rozprávky. Dospelí mohli pozorovať, aké
pokroky urobilo ich dieťa v priebehu roka. Preniesli sa o niekoľko desaťročí dozadu, kedy im ich rodičia čítali rozprávky.
Pri dobrom čaji a káve s hrdosťou počúvali svoje deti. Tie
sa k veľkému dňu postavili zodpovedne. Na záver učiteľky
poďakovali rodičom , že sa im celý rok venovali. Tiež aj deťom
za usilovnú prácu. Domov všetci odchádzali spokojní.
Mgr. Eva Adamčíková
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ZŠ s MŠ 1-9.
LEONARDO 2007

Úspech V. Grižákovej v Poľsku

Meno Leonardo da Vinci je vo
svete známe ako meno umelca,
významného maliara francúzskeho
pôvodu, ktorý žil na prelome
15. a 16. storočia. Jeho sláva sa
nezakladala len na jeho umení.
Jeho najnovší životopis prezrádza,
že Leonardo bol aj jedným
z najgeniálnejších vedcov v ľudskej
histórii. Zanechal nám výnimočné
dedičstvo, ktoré však po jeho smrti
na dve storočia zmizlo a polovica
z neho sa pravdepodobne stratila
navždy. Jeho zápisníky obsahujú
také rozmanité témy, ako sú
konštrukcie obliehacích veží, let
vtákov, vnútorná funkcia obličiek,
či krátery na povrchu Mesiaca.
Neskôr, keď sa jeho výskumy opäť
objavili, si vedci uvedomili, že
Leonardo dosiahol neuveriteľný
pokrok v optike, mechanike,
astronómií, geológií a v anatómií.
Zostáva otázkou, k akým objavom
by ľudstvo bolo mohlo dospieť,

keby sa jeho dielo na dvesto
rokov nestratilo. Pod záštitou
tejto osobnosti sa v Poľsku už
tradične koná vedomostná súťaž
Leonardo. Tu sa hodnotí všeobecný
prehľad žiakov z prírodovedno
– matematických a humánnych
predmetov.
V súčasnosti (už niekoľko rokov)
sa táto súťaž po spolu-práci
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich a Združenia Babia hora
rozšírila aj na Slovensko. A tak
5. júna 2007 sa v mestečku
Jordanow konal už 13. ročník
Leonardo 2007. Na medzinárodné
kolo
Leonardo
2007
sme
vycestovali so siedmimi víťazmi
jednotlivých
škôl
regiónu
Babia hora. Medzi nimi aj naša
Veronika Grižáková – víťazka
školského kola. Aj ked naši žiaci
boli dobre pripravení, pred nami
bola neľahká úloha – obhájiť

prvenstvo M. Tarčáka z minulého
roka. Celá súťaž pozostávala z
dvoch častí – písomnej a ústnej (
finálovej ) . Treba pripomenuúť
a oceniť výbornú pripravenosť
všetkých zúčastnených žiakov, čo
sa prejavilo už po písomnej časti.
Z celkového počtu približne 40
žiakov (7 žiaci zo Slovenska a 33
žiakov z Poľska ) postúpila do
finále medzi najlepších desiatich
žiakov aj naša Veronika Grižáková
zo ZŠ s MŠ 130 z Or. Polhory
( medzi nimi aj K. Chudjáková z
Cirkevnej školy zo Sihelného ),
ktorá s počtom 58 bodov (max. 60
b.) presvedčivo postúpila do finále.
Po niekoľko minútovej prestávke a
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(International
Junior
Science
Olympiad) v dňoch 10. - 11.6.2007
na UK v Bratislave. Na základe
výsledkov 6 najúspešnejších poletí
2. - 11. decembra 2007 na Tajvan,

Ing. Pavol Vajdečka

Úspešná
riešiteľka
Veronika
Grižáková

Poletí naša žiačka na Tajvan?
Naša škola za posledných päť
rokov zaznamenala krásne úspechy
v biologických olympiádach pod
vedením pani učiteľky Ing. Gabriely
Labajovej. Školu reprezentovali
žiaci na okresných, krajských i
celoslovenských olympiádach na
prvých miestach a boli to práce
ocenené aj Dekanom Univerzity
Komenského v Bratislave. Pri
výbere témy a posterov sa vždy
zameriavame
na
poznávanie
a ochranu tunajšej prírody a
biodiverzity krajiny. Snažíme sa
robiť aj osvetu medzi laickou
verejnosťou za záchranu jedinečnej
prírody Hornej Oravy.
V tomto školskom roku sme sa
zamerali na Invázne rastliny v obci
Oravská Polhora. Našou úlohou bolo
zmapovať všetky invázne rastliny.
Za invázne druhy sa považujú
rastliny, ktoré na naše územie boli
zavlečené z cudzokrajných oblasti
(Ázia, Čína, Japonsko, Amerika).
V preklade invádo znamená
násilne vpadnúť, vtrhnúť na cudzie
územie. Táto práca bola vysoko
ocenená na olympiádach a o jej
úspechu svedčí aj to, že Michaela
Cvoligová, žiačka 7.B triedy, ktorá
je autorom i riešiteľom danej témy
pod vedením Ing. Labajovej bola
vybratá medzi 20 najúspešnejších
žiakov celého Slovenska a zúčastni
sa výberového konania na IJSO

peknom kultúrnom programe, si
Veronika pred početným publikom
prvenstvo už nenechala vziať a
suverénne zvíťazila. Leonardo
2007
hodnotím
pozitívne.
Oceňujem vysokú úroveň tejto
súťaže, a to nielen po organizačnej,
ale aj po vedomostnej stránke.
Som rád a hrdý na to, že naši
žiaci
dosahujú
vynikajúce
výsledky, tak v športovej, ako
aj vo vedomostnej oblasti. Ved´
takíto žiaci sú vizitkou nielen
svojej školy, ale hlavne svojich
rodičov a v neposlednom rade aj
obce, v ktorej vyrastajú. Kiežby
sme takýchto žiakov mali viac.

preto držme palce, aby naša škola
mala úspech a Miška Cvoligová sa
zúčastnila medzinárodnej súťaže
na Tajvane v ďalekej Ázii.
Ing.Gabriela Labajová

Rastliny a zvieratá
našich lesov

Centrum voľného času „ Maják“
v Námestove každoročne usporadúva okresné kolo biologickej
súťaže „Rastliny a zvieratá našich
lesov,“ na ktorej sa pod názvom
družstva DIVIAKY zúčastnili aj
žiaci štvrtého ročníka - Michaela
Brenkusová, Júlia Vorčaková,
Stela Cubinková, Dávid Kovalík
a Jozef Vorčák. Počas prípravy
sa stretli s novými pojmami
a latinskými názvami. Mali
zvládnuť úplne nové poznatky
o 24 druhoch vybraných rastlín
a živočíchov. Súťaž sa skladala
z dvoch častí. V prvej – teoretickej
absolvovali vedomostný test a
poznávanie rastlín. V druhej praktickej sa prezentovali zbierkou
z predpísaných druhov rastlín
a živočíchov, ktorá obsahovala
pozorovania, odtlačky stôp, perie,
srsť živočíchov, herbáre, semená
a plody rastlín. Po dlhej príprave,
ktorá bola náročná nielen na čas,
ale aj po vedomostnej stránke
sa dostavil výsledok. Žiaci sa
umiestnili na krásnom 3. mieste.
K tomuto úspechu im srdečne
gratulujeme a prajeme veľa
ďalších úspechov pri reprezentácii
našej školy.

Poster venovaný inváznym rastlinám v Oravskej Polhore

Mgr. Renáta Majerčíková
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Farnosť
NÁŠ BOH MÁ SRDCE
Drahí bratia a sestry, obyvatelia
Oravskej Polhory. Tieto dni sme
slávili sviatok Božského Srdca
Ježišovho, ktoré je patrónom nášho
kostola i celej farnosti. Z tejto
príležitosti vám chcem napísať
niečo z histórie tohto sviatku,
ale i to, k čo nás má viesť úcta k
Božskému Srdcu.
Počiatok úcty k Ježišovmu
Srdcu siaha až na Kalváriu,
keď vojak Longinus otvoril
kopijou bok Ukrižovaného, z
ktorého vytiekla krv a voda.
Spasiteľ otvoril prameň svojej
lásky, aby sme sa v ňom mohli
bezpečne skryť.
Na rozšírenie tejto úcty Boh
povolal sv. Františka Saleského
a najmä rehoľnú sestru sv.
Margitu
Máriu
Alacoque.
Narodila v roku 1647 roku vo
Francúzsku. Pán ju viedol cez
mnohé skúšky a ťažkosti. Chcel
mať jej srdce úplne čisté, preto
vstúpila do rehole Navštívenia
Panny Márie v Paray le Monial.
Mala viac zjavení, ale nevedela
sa s nimi zdôveriť zo strachu,
aby ju nepokladali za duševne
chorú. Pán sa postaral, aby sa
tieto zjavenia stali známymi.
Poslal jej spovedníka Claudia
de la Colombiére.

Tomu vyrozprávala všetky
zjavenia a tak ho pripravila,
aby sa stal hlásateľom lásky
Božského Srdca slovom a
písmom. Vo svojich knihách
podrobne
opísal
zjavenia
Božského Srdca, ktoré mala
sv. Margita Mária. Všemožne
sa usiloval o rozšírenie úcty
k Ježišovmu Srdcu napriek
mnohým prekážkam.

Sv. Margita zasiala semeno úcty
k Božskému Srdcu aj vo vlastnej
reholi Navštívenia Panny Márie.
Spočiatku to nebolo ľahké, ale
Spasiteľ jej dal svoje uistenie:
„Neboj sa ničoho, budem
kraľovať i navzdor všetkým
svojim nepriateľom a všetkým
tým, ktorí sa tejto pobožnosti
vzpierajú.“
Srdce
symbolizuje
stred
vnútorného ľudského života, je
to vnútorná svätyňa myslenia

a vôle človeka. Božské Srdce
teda označuje nehu, lásku a
milosrdenstvo, ktoré Boh ľuďom
daruje za každých okolností, či
si to človek zaslúži alebo nie.
Boh nás neustále a nekonečne
miluje. Keď chceme vyjadriť
vzťah Boha k ľuďom, najlepšie
to urobíme, keď ukážeme na
Srdce, Kristovo Srdce ako
symbol jeho lásky k nám.
Aj náš duchovný život si
vyžaduje vložiť do neho
srdce. Tam, kde nie je srdce,
všetko to, čo človek robí je
poznačené strachom, hnevom,
ponižovaním, pýchou, závisťou,
formalizmom. Naša modlitba,
sviatosti, celý náš duchovný
život
podliehajú
rozkladu,
zomierajú, ak v nich nie je srdce.
Ak v našom náboženskom
živote niet srdca, tak sa pre
človeka stáva nezaujímavý a
nudný. Náboženstvo, mravnosť,
modlitba, sviatosti, katechéza,
sv. omše sa mnohým javia ako
nudná záležitosť, lebo do nich
nevložili srdce.
Predstavte si Jana, ktorý má
problémy v rodine. To, že sa
hádajú s manželkou, je na
dennom poriadku. Naproti tomu
Jožo, ktorý je novopečený
ženáč, zamilovaný do svojej
manželky, dokáže za peniaze
určené na desiatu, kúpiť svojej

milovanej žene kvety. Chceme
pomôcť Janovi a povieme mu:
„Pozri sa na Joža, ako to robí.
Zriekni sa aj ty jedla a kúp
žene kvety.“ Aj keby to Jano
urobil, svoj problém by tým
nevyriešil. Lebo jeho problém
nie je v tom, že by sa nedokázal
zrieknuť jedla alebo, že by sa
mu nechcelo kupovať kvety.
Jeho problém je v srdci, nie je
do manželky zamilovaný ako
Jožo.
Matka Tereza hovorí, že ľudia
často hľadajú pokoj a šťastie v
zmene miesta bydliska, práce,
partnera, ale takýmto spôsobom
pokoj a šťastie nenájdu. Aby
našli pokoj a šťastie je potrebné,
aby zmenili svoje srdce.
Istý autor píše: „Náboženstvo
nie je otázkou rituálov alebo
vedeckých štúdií, takisto nie
je druhom kultu ani konaním
dobrých
skutkov.
Cieľom
náboženstva
je
odstrániť
nečistotu srdca. To je cesta k
stretnutiu sa s Bohom.“
Nech sa aj pre nás stane
slávenie sviatku Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho cestou k
čistému srdcu, čiže cestou k
Bohu. Ježišu, tichý a pokorný
srdcom, pretvor naše srdcia
podľa svojho Srdca.
Mgr.Peter Sakmár

Dom smútku a cintorín dostali nový vzhľad
V nedeľu 17. júna bol pred sv. omšou o 10:00 hodine požehnaný
Dom smútku a cintorín, ktoré za posledné týždne prešli rozsiahlou
úpravou svojho vzhľadu. Na fasádu Domu smútku ako aj plotu
cintorína bol nanesený nový náter, spodné časti boli obložené
kameňom. Plot okolo cintorína po celej svojej dĺžke dostal novú
striešku.

Požehnanie Domu smútku a cintorína

Vstupná brána dostala novú striešku a taktiež novú okrasnú kovovú bránku

Nový vzhľad dostala aj vstupná brána na cintorín. Okrem toho
boli upravené priestory pred Domom smútku a krížom. Touto
cestou chceme poprosiť všetkých obyvateľov Oravskej Polhory,
aby k tomuto miestu pristupovali s úctou a ohľaduplnosťou.
V uplynulých mesiacoch bol schválený Prevádzkový poriadok
pohrebiska, ktorý upravuje všetky činnosti spojené s prevádzkou
cintorína. Vedením cintorína a Domu smútku bol poverený
správca Ivan Matis Ďakujeme všetkým, ktorý akoukoľvek
prácou prispeli k zveľadeniu tohto vzácneho miesta.
OcÚ
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Vdp. Jozef Skurčák
25. výročie kňazskej vysivacky

Vysviacka v Nitre 20. júna 1982

Tento rok oslávi náš rodák
vdp. Jozef Skurčák 25. výročie
svojej vysviacky za kňaza.
V piatok 8. júna sa konalo
v zasadačke obecného úradu malé
priateľské posedenie na ktorom
starosta obce a poslanci obecného
zastupiteľstva zagratulovali nášmu oslávencovi a zapriali mu

veľa ďalších šťastných rokov
v službe.Súčasťou tohto príjemného
posedenia bolo aj odovzdanie
malých darčekov od obyvateľov
Oravskej Polhory, ktoré vyrobili
naše deti a ženy. na spríjemnenie
zahrala aj naša svetoznáma
goralská skupina Goluska.
Po oficiálnych gratuláciách už
nasledovala voľná diskusia, ktorá
sa niesla v duchu spomienok na
začiatky jeho života v kňazskej
službe. Vdp. Jozef Skurčák dnes
už ako pán farár v obci Palúzka
bol prvým Polhorčanom, ktorý bol
vysvätený za kňaza.

Kde nás reprezentovali naši ľudoví umelci
Muzikanti a speváci z Oravskej Polhory sú známi široko-ďaleko
po celej Európe. Vďaka ich talentu a odhodlaniu reprezentovať
obec na vystúpeniach si zaslúžia náš rešpekt a uznanie.
V uplynulých mesiacoch reprezentovali Oravskú Polhoru na
týchto podujatiach:
v19.05.2007 - Miešanie oviec, Košariska pri Jablunkove
(Polhoranka , Goluska, Ivetka Skurčáková)
v20.05.2007 - Tibor Koblíček z Turičiek Lučenec - Goluska
v20.05.2007 - Bambiriada Námestovo Ivetka Skurčákova
v14.06.2007 - Nahrávanie v rádiu Lumen Banská Bystrica
(Goluska a pani Kuráková a Nikolka Pientáková)
v22.06.2007 - Skadeže to hudci Heľpa Goluska, p. Kuráková
Veľmi ma potešil ďakovný list od organizátorov Bambiriády
Ivetke Skurčákovej k poďakovaniu sa pripájame aj my.
Ivetke a jej rodičom
prajeme veľa radosti z jej talentu.
Taktiež zučastnila sa na podujatí v
Jablunkove kde
potvrdila svoje zlepšenie vo svojom umeleckom raste.

Pôsobenie vdp. Jozefa Skurčáka:
1982 - 1984 - Spišská Belá
1984 - 1987 - Ružomberok
od 1987 - Palúdzka, Liptovský
Mikuláš

Odovzdanie ručne vyrobených
darčekov od našich detí a žien

Vystúpenie Polhoranky
na tradičnom podujatí
miešania oviec v
Košariskách pri
Jablunkove

Olympiáda materských škôl
„ My deti z materských škôl sľubujeme, že budeme čestne, statočne
a vytrvalo súťažiť a našich fanúšikov nesklameme.“ Týmto sľubom
otvorilo 107 deti predškolského veku z 23 materských škôl jubilejný
X. ročník Okresnej športovej olympiády deti materských škôl z okresu
Námestovo, ktorý sa konal v areáli ZŠ s MŠ v Oravskej Polhore
24.5.2007. Olympiáda bola vyvrcholením úsilia učiteliek a deti
predškolského veku. Súťažilo sa v štyroch disciplínách- skok do diaľky,
hod tenisovou loptičkou, beh na 20m šprint a štafetový beh. Do diaľky
skákal najlepšie Vladimír Škapec z MŠ Bobrov. Loptičkou zahodil
najďalej Jozef Stašák z MŠ Oravské Veselé. Najrýchlejšie šprintoval
Mário Vnučák z MŠ Breza a v štafetovom behu bola najlepšia skupina
z MŠ Mútné, ktorú tvorili Jozef Jakubjak, Ondrej Kubala, Kristína
Blahútová a Lenka Blažeňáková. Olympiády sa zúčastnili aj deti z
Oravskej Polhory, ktorý sa najlepšie umiestnili v štafetovom behu a
obsadili štvrté miesto, ktorú tvorili Dávid Vargončík, Marek Vorčák,
Damián Cubinek a Matúš Zboroň. Olympiáda sa niesla v športovom
duchu a všetky deti si odniesli pekné ceny.

Posedenie príjemne spestrilo
vystúpenie Golusky. S chlapcami
si niektoré piesne zaspieval aj
oslávenec vdp. Jozef Skurčák

Vážime si starších
občanov

Vlasta Miklušáková

V živote človeka je množstvo
významných udalostí, kedy je
potrebné sa nachvíľu zastaviť,
poďakovať, pospomínať. Takouto
udalosťou boli aj narodeniny pani
Terézie Poláčkovej, ktorá oslávila
krásne 90. narodeniny. Jej sviatok
nezostal ani bez povšimnutia
vedenia našej obce. Oslávenkyni
osobne prišiel popriať veľa šťastia,
zdravia a životného optimizmu aj
starosta obce Ing. Peter Horváth.
Gratulacia paná starostu k 90-tím
rokom života paní Terezii Polačkove
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Šport
Žiaci Oravskej Polhory majstri!
Žiaci z Oravskej Polhory zožali úspech vo futbale. Ako víťazi
1.triedy prvýkrát v histórii polhorského futbalu sa stali víťazmi
oravskej futbalovej súťaže, čo im zabezpečuje postup do III.
ligy.

Školský rok 2006/2007
mimoriadne úspešný
Školský rok 2006/2007 bol pre
našich športovcov zo základnej
školy
veľmi
významným.
Výnimočné športové výsledky,
ktoré dosiahli žiaci ZŠ 1-9. pod
vedením skúsených pedagógov si
zaslúžia našu pozornosť. Vďaka
výborným
výsledkom,
ktoré
dosiahli naši žiaci na jednotlivých
okresných, školských, či celo-

štátnych súťažiach sa Oravská
Polhora v celkovom hodnotení
škôl v okrese Námestovo zaradila
na prvé miesto s celkovým počtom
457 bodov. Na skutočne výborné
výsledky poukazuje aj skutočnosť,
že medzi prvým a druhým miestom
v celkovom hodnotení bol rozdiel
až 130 bodov.

Najdôležitejšie výsledky okresných kôl v školskom
roku 2006/2007 a umiestnenie našich športovcov a
družstiev a jednotlivcov v regionálnych, krajských a
celoslovenských kolách
BASKETBAL - žiačky
Úspešné futbalové družstvo starších žiakov pod vedením Dáriusa Jurášeka

Obec

Skóre

Počet bodov

1.

Oravská Polhora

78:12

64

2.

Zubrohlava

71:33

59

3.

Dolný Kubín B

99:32

57

4.

Oravská Jasenica

73:34

45

5.

Oravská Lesná

73:34

44

Nemalý úspech dosiahli aj mladší žiaci. V záverečnom turnaji o
„Víťaza Oravy“ obsadili 3.miesto.

Najlepšie školské basketbalové
družstvo na Orave a tretie v Žilinskom
kraji
1. ZŠ Oravská Polhora
2. ZŠ Rabča
3. ZŠ Brehy-Námest
4. ZŠ Or.Veselé
5. KomenskéhoNO
VOLEJBAL - žiačky
1 ZŠ Oravská Polhora
(2. v regionálnom kole)
2. ZŠ Lokca
3. ZŠ Námestovo Brehy
4. ZŠ J. Vojtašáka Zákamenné
5. ZŠ Námestovo- Komenského
ATLETIKA - mladší žiaci
ŽIAČKY:
1. ORAVSKÁ POLHORA - 924 b.
2. KLIN - 874 bodov
3. RABČA - 872 bodov
4 .Oravské Veselé - 871 bodov
5. Komenského NO - 823 bodov
6. Mutné - 767 bodov

ŽIACI:
1. ORAVSKÁ POLHORA - 923 b.
2. NO ZŠ Komenského - 877 bodov
3. Klin - 864 bodov
4. Oravské Veselé - 855 bodov
5. Rabča - 848 bodov
6. Oravská Jasenica - 748 bodov
ATLETIKA – starší žiaci
ŽIAČKY:
1. ORAVSKÁ POLHORA - 742 b.
2. ZŠ RABCA - 677 bodov
3. ZŠ KLIN - 641 bodov
4. ZŠ Oravské Veselé - 592 bodov
5. NO ZŠ Komenského - 532 bodov
Majsterky Žilinského kraja
v atletike družstiev:
Nevedelová Janka, Gužiňáková Monika, Marlengová Janka, Hrubjáková
Monika,Šimurdiaková Martina, Plevjáková Janka, Pienčáková Tatiana,
Zoššákova
Františka,
Murinová
Dominika, Romaníková Monika,
Božeňáková Maria

Úspešné futbalové družstvo mladších žiakov pod vedením Štefana Košúta

Obec

Skóre

Počet bodov

1.

Dolný Kubín

16:1

10

2.

Oravská Jasenica

13:5

9

3.

Oravská Polhora

8:15

6

4.

Bziny

2:5

4

5.

Zákamenné

0:13

0
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Členovia Poľovného zväzu Oravská Polhora: zľava (dole): Ing. Rastislav Grobarčík, MVDr. Igor Pukáč, Martin Strnál, Ing. Peter Horváth, Pavol Štefaňák,
Ing. František Hrubjak, Ing. Jozef Herud, Ing. Marián Juritka, Ing. Ján Vorčák, PhD., Pavol Plevjak
Zľava (hore): MUDr. Peter Letavay, Mgr. Ľudovít Spuchlák, Štefan Juritka, Anton Vorčák, Ľubomír Rešutík, Kamil Spuchlák, Pavol Balek, Jozef Pilarčík, Miroslav
Kolčák, Ing. František Herud, Ing. Anton Kozák, Pavol Brnčík, Jozef Hrubjak, Štefan Nevedel, Stanislav Revaj, Jozef Vargončík, Anton Barčák, Ján Zboňák,
Ing. František Hrubjak ml., Ján Rusnák, Anton Herud, Pavol Cubinek, František Kudiak

Naši jubilanti

60 rokov života:

Anton Herud
Žofia Herudová
Anna Rusnáková
Ján Plevják
Anton Zoššák
Terézia Chromčáková
Štefan Koňarčík
Jolana Pitáková
Anna Vorčáková
Žofia Žitňáková
Anton Cvoliga
Karol Jendreas

65 rokov života:
Anna Glovaťáková
Terézia Ľudmová
Žofia Cubinková
Alžbeta Habláková
Ján Metes
Pavol Chromčák
Anna Brnčíková
Jozef Štefaniak

70 rokov života:
Anna Strnálová
Johana Nevedelová
Johana Banašová
Mária Jurášková
Anton Plevjak
Ignác Brnčík

75 rokov života:
Jolana Cubinková
Terézia Kolčáková
Anton Skurcoňák

Peter Revaj (+1982 - V2007)

Tragická dopravná nehoda ukončila život obyvateľa
našej obce Petra Revaja. Smrť si nevyberá a vie si
nás nájsť kedykoľvek a kdekoľvek. Petra si našla v
neďalekej obci Or. Veselé, kde havaroval na svojom
aute. Nečakaná správa o smrti nášho kamaráta a
človeka s veľkým srdcom zaskočila celú dedinu.
Petra sme poznali ako človeka, ktorý bol každému
ochotný bez akýchkoľvek problémov pomôcť.
Dlhé roky bol aktívnym členom Požiarneho zboru
Oravská Polhora, nástupcom svojho otca, ktorý ho
zasvätil do tejto dobrovoľníckej práce. Peter mal ešte množstvo plánov,
v blízkej budúcnosti sa mal ženiť, no tieto plány boli akoby mávnutím
čarovného prútika prerušené. Jeho miesto v srdciach a životoch svojich
najbližších zostane ešte dlho opustené. Česť jeho pamiatke...

80 rokov života:
Margita Horváthová
Žofia Marlengová
Anna Herudová
Anna Žitňáková
Helena Plevjáková

85 rokov života:
Žofia Strýčková

Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia a
Božieho požehnania

Petra mnohí poznali ako obetavého člena Požiarneho zboru Oravská Polhora.
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