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Noviny občanov a priateľov Oravskej Polhory

Vážení spoluobčania,

Milí čitatelia
Polhorských
novín

v prvých týždňoch nového kalendárneho roka
2008 mi dovoľte, aby som Vás v mene svojom
i samosprávy našej obce srdečne pozdravil.
Len nedávno sa skončil rok 2007. Ubehol tak, ako
tie pred ním, možno o niečo rýchlejšie. Rok 2008
je druhým rokom môjho, resp. nášho volebného
obdobia. Takže už môžete sledovať a hodnotiť
výsledky našej práce. Ja uplynulý rok 2007 spolu
s poslancami obecného zastupiteľstva hodnotím
ako pozitívny. Môžem spomenúť kompletnú
rekonštrukciu školskej telocvične, či rekonštrukciu
oplotenia cintorína a výstavbu parkoviska v areáli
kostola, ale aj mnoho nemenej dôležitých činností
skrášľujúcich či zjednodušujúcich život Vám,
spoluobčanom. Tento rok priniesol v posledných
dňoch aj udalosť „Búranie hraníc (Schengen)“,
ktorá nami ako pohraničnou obcou otriasla v tom
pozitívnom slova zmysle viac ako celým Slovenskom. Sľubujeme si od toho zvýšenie turistického ruchu, a tým väčší rozmach podnikateľskej
činnosti.
V novom roku 2008 nás čakajú nové a náročné
úlohy na zabezpečenie ďalšieho rozvoja obce.
Bude zabezpečený chod základných činností
obce, verejno-prospešné, zdravotnícke a sociálne služby obyvateľstvu. V oblasti kultúry a
spoločenského života obce chceme realizovať
osvedčené a zavedené aktivity a vytvoriť podmienky pre vznik nových. Záujmom obce bude
naďalej rozvíjať spoluprácu s podnikateľským
sektorom. Významnú oblasť v živote obce
mala a bude mať i naďalej investičná činnosť.
Táto bude zameraná na postupné skvalitnenie života našich občanov a vytvorenie lepších
podmienok. K prvoradým aktivitám v tomto
kalendárnom roku bude patriť začiatku kompletnej prestavby kultúrneho domu. V záujme

Pozvánka na DIASHOW
BABIA HORA 2008
V dňoch 15. – 17. februára 2008 sa bude
na chate Slaná voda v Oravskej Polhore
konať už 7. ročník stretnutia priaznivcom
skialpinizmu a telemarkového lyžovania
pod názvom: DIASHOW BABIA HORA
2008. Organizátori akcie Ján Rusnák a
Richard Hrubjak pozývajú všetkých milovníkov
zimných športov, hôr a pobytu vo voľnej
prírode. Na podujatí bude odpremietaná
séria filmov s horskou i skialpinistickou tématikou z končín celého sveta. Nebude chýbať
občerstvenie, živá i reprodukovaná hudba,
príjemná atmosféra a kopec zábavy. Srdečne
Vás pozývame! Viac info na:

www.oknodaff.sk/2008.html

Cena: 5 Sk

Ďakujeme za Vašu
priazeň v roku
2007 a tešíme sa
na našu spoluprácu v novom roku
2008
Vaša redakcia
Foto: F.Vorčák
riešenia oprávnených požiadaviek Vás, občanov,
plánujeme pripraviť výstavbu nových miestnych
komunikácií s cieľom vytvoriť nové stavebné pozemky pre individuálnu výstavbu RD.
Súčasťou investície budú aj potrebné inžinierske
siete. V rámci prípravy tejto akcie očakávame
konštruktívny prístup občanov a vlastníkov
pozemkov v príslušných lokalitách.
Podrobne sú jednotlivé aktivity obce pre rok
2008 rozpracované v rozpočte obce. Verím, že
sa nám v spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy
podarilo spracovať rozpočet obce tak, aby boli
naplnené požiadavky Vás, občanov, a efektívne
využité finančné prostriedky obce. Okrem týchto
úloh bude potrebné zabezpečiť prostriedky na
podporu spoločenských, kultúrnych a športových
aktivít obce. Chceme vytvoriť také podmienky,
aby záujmové združenia a organizácie, ktoré
sú napojené na rozpočet obce, mali dostatok finančných zdrojov na svoje aktivity. Výška

dotácií z rozpočtu obce bude minimálne na
úrovni predchádzajúcich rokov. Úlohou obce
naďalej ostane podpora všetkých, ktorí propagujú dobré meno našej obce. Nesmieme
však zabúdať na našich dôchodcov. Budeme
sa snažiť spríjemňovať im ich jeseň života
rôznymi kultúrnymi aktivitami, ale budem rád,
ak prídu, poradia a priložia ruku k dielu. Veď
želaním nás všetkých je žiť v obci, v ktorej
teplé ľudské slovo roztopí ľad v medziľudských
vzťahoch, zapáli plameň humánnych činov
v obci, v ktorej bude naozaj človek človeku blízky
a úprimný.
V závere môjho príhovoru Vám chcem zo
srdca zaželať v novom roku pevné zdravie,
pokoj v rodinách, božieho požehnania a veľa
pracovných a osobných úspechov. Verím, že aj
tento rok budeme v jeho závere všetci hodnotiť
ako úspešný.
Starosta obce Ing. Peter Horváth , poslanci obecného
zastupiteľstva a zamestnanci OcÚ

Štatistika obyvateľov Oravskej Polhory k
31.12.2007
Narodenie: 50 detí, z toho 31 chlapcov 		
a 13 dievčat
Úmrtia: 21 občanov, z toho 8 žien a
13 mužov
Z obce sa odsťahovalo 23 občanov prisťahovalo 20
nových občanov.
Prírastok za rok 2007 bol 25 obyvateľov
Celkový počet obyvateľov v našej obci
k 31.12.2007 je 3 681 obyvateľov.

Komunitné centrum SLNEČNICA
Dňa 3.2.2008 sa v budove TJ na
futbalovom ihrisku uskutočnilo
slávnostné otvorenie Komunitného centra Slnečnica za účasti
zástupcov Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny a zástupcov obce
Pokračovanie str. 5
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Zo života obce
Výročná schôdza Dobrovoľného
V sále Kultúrneho domu dňa
20.01.2008 sa uskutočnila schôdza DHZ v Oravskej Polhore,
ktorú otvoril a viedol starosta obce
Peter Horváth v prítomnosti delegátov pána Grobarčíka a Chudjaka
zo susednej obce Sihelné. Svojou
prítomnosťou nás potešil aj predseda DHZ celej Oravy, poslanec ŽsK
Jozef Straka, ktorý odovzdal ocenenia naším hasičom, a zhodnotil
prácu DHZ v rámci okresu, kde
sa náš oddiel požiarnikov v celkovom
hodnotení umiestnil na
krásnom 3. mieste. Ocenil aj organizáciu 80. výročia založenia
nášho DHZ a poďakoval všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave tejto
výnimočnej kultúrnej akcie. Výročná
členská schôdza sa konala podľa
nasledujúceho programu:

1. Zahájenie
Schôdzu zahájil a viedol starosta
obce Ing. Peter Horváth. Predložil
na schválenie program výročnej
členskej schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený.
2. Správa o činnosti DHZ za rok
2007
Správu o činnosti DHZ za rok 2007
predniesol Jozef Piták. Oboznámil
prítomných o činnosti DHZ, boli
uskutočnené schôdze, cvičenia,

preventívne
obhliadky a taktiež pomoc
hasičov pri rôznych
podujatiach. Vo svojej správe spomenul
aj súťaže, na ktorých
sa hasiči zúčastnili
a oslavu 80. výročia
DHZ. Čo sa týka
likvidácie požiarov,
DHZ sa zúčastnil pri
štyroch likvidáciách
požiarov
z
toho
3 malé a 1 veľký
požiar.
3. Správa o hospodárení za rok
2007
Jozef Piták v tomto
bode predložil správu
o hospodárení za rok 2007. Činnosť
DHZ je financovaná z rozpočtu
obce, kde výdavky na činnosť
DHZ predstavovali sumu 112 tis.
Sk. (nákup nafty, odmeny, nákup
uniforiem, ná-kup všeobecného
materiálu k požiarnemu vozidlu,
el. energia).
4. Plán hlavných úloh na rok 2008
a plán práce na rok 2008
V tomto bode Jozef Piták predložil
plán hlavných úloh DHZ, ktorý má
hlavné body a to: požiarna preven-

JUBILEUM NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY 481
Tridsať rokov už existuje naša
materská škola. Je to veľa
alebo málo. Určite dosť na to
aby sa človek pozastavil a trocha
zamyslel. Pre tých, čo tu prežili
svoju mladosť, mimoriadne
vzácna, žili na tejto škole
najplodnejšie roky svojho života
na ktorú sa nedá zabudnúť.
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Niektorí zamestnanci tu pôsobili
kratšie, ale sú takí, ktorí tu pôsobia desaťročia. Všetkým patrí úcta
a vďaka.
30 rokov je doba, počas ktorej sa
už vystriedali generácie. Dnes
do materskej školy chodia už
deti našich detí. Naša mravenčia
práca je viditeľná azda až vtedy,

Predseda:
František Plevjak
Veliteľ:		
Jozef Piták
Strojník:
Jozef Talaga
Vedúci mládeže:
Vladimír Metes
František Kovalík
Tajomník:
Pokladník:
Milan Murín
Preventivár:
Vladimír Vorčák
Revízor: 		
Ján Masničák
Členovia výboru: Ján Skurčák,
Anton Masničák, Pavol Zboroň,
Michal Vorčák

keď z našich deťúreniec vyrastú
postupne úspešní mladí ľudia a do
našej MŠ vodia svoje deti.
Bol to november 1977, keď sa vo
voľných priestoroch v základnej
škole 1 - 4. v pravom krídle zriadila dvojtriedna materská škola
na zaškolenie 5. ročných detí
pred vstupom so základnej školy.
Prvý kolektív pracoval v zložení:
Viera
Moravčíková,
Irena Rusnáková,
Jarmila Žiaková
a ako riaditeľka
Janka Pukáčová.
Neskôr v rámci
„ Akcií Z „ sa v
obci vybudovalo
Spoločné zariadenie jasle a materská
škola. Do jasieľ sa
prijímali deti od 1
– 3 rokov a potom
prechádzali
do
materskej školy.
V detských jasliach
pracovali
Marta Hrubjaková,

cia, odborná príprava a požiarna
represia, práca s mládežou,
vnútroorganizačná činnosť.
5. Voľba predsedu DHZ a výboru
Voľba predsedu DHZ a výboru.
Za predsedu a členov výboru boli
navrhnutí títo členovia:
6.Diskusia
Ing. Peter Horváth - informoval o
oplotení a úprave okolia požiarnej
zbrojnice.
Redakcia

Terézia Chromčáková a ako vedúca jaslí Irena Marlengová.
Pracovný kolektív vďaka osobným predpokladom, ochote a
neustálemu zvyšovaniu odbornosti
realizuje v MŠ koncepčnú prácu
na odbornej úrovni.
Materská škola je pre každé dieťa
príležitosťou zmysluplne, bohato
a šťastne prežiť vlastné detstvo.
Počas roka majú deti možnosť
pracovať v rôznych krúžkoch, zoznamujú sa s anglickým jazykom,
počítačom,
pripravujú sa na
súťaže, zhotovujú výstavky. Usilujeme sa aby deti boli šťastné ,usmiate a rodičia ,ktorí nám zverujú
svoje deti prichádzali a odchádzali
s pocitom spokojnosti a istoty.
Mala som možnosť dlhšiu dobu
viesť tento kolektív materskej
školy a preto z úprimného srdca
chcem poďakovať za statočnú
mravenčiu prácu a zaželať celému
kolektívu nech aj naďalej v tejto
neľahkej práci hnacou silou mu je
úsmev a radosť v očkách detí.
Janka Pukáčová
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Plesová sezóna úspešne ukončená

Ďakujeme, že máte otvorené srdcia.....
Vianoce, sviatky pokoja a radosti. Čas, kedy sa nájde trocha
viac nehy a lásky. Obdobie, kedy je človek možno trocha viac
ľudský. To všetko pre Jedného, ktorý svojim príchodom na
tento svet otvoril srdcia ľuďom. Tento čarovný čas sa spája
s mnohými zvykmi a tradíciami. Jednou z nich sa stalo i koledovanie.
Na Slovensku už 13. rok ERKO organizovalo Dobrú novinu. Je
to vlastne koledovanie detí počas Vianoc, pri čom sa vyzbierané peniaze použijú na pomoc deťom v rozvojových krajinách,
konkrétne v Afrike. (Aj toto je jeden zo spôsobov ako spojiť
príjemné s užitočným.;)
V našej farnosti sa Dobrá novina konala už po štvrtý krát.
Zapojilo sa do nej 44 detí, ktoré sa na toto koledovanie pripravovali počas Adventu. Spolu so svojimi vedúcimi sa stretávali každú adventnú nedeľu. Tu sa postupne oboznamovali
nielen s priebehom celej koledníckej akcie, ale snažili sme sa
im priblížiť i život tých, ktorým aj my prostredníctvom Dobrej
noviny pomáhame. Koledovalo sa v šiestich skupinkách na
sviatok sv. Štefana. Spolu sme navštívili 130 rodín a vykoledovali 66 440 korún. Tieto peniaze budú použité na projekty,
ktorých tohtoročná téma bola: ,Výnimočný život s postihnutím.´ -Život týchto ľudí je poznačený mnohými bolesťami
a nie je jednoduchý, zvlášť v týchto krajinách. Preto peniaze
tohtoročného koledovania poputujú práve k nim.

Posledný januárový víkend sa v
našej obci uskutočnil už 5. ročník
kultúrno-spoločenského podujatia Polhorský ples mladých.
Už tradične dobrá zábava v
kombinácii s dobrým jedlom prilákali opäť množstvo mladých
nielen z Oravskej Polhory, ale
dá sa povedať z celého Slovenska. V priateľskej atmosfére
sa až do skorých ranných hodín
zabávalo viac ako sto skalných
i nových návštevníkov nášho
plesu.
Výbornú
atmosféru

nenaštrbil ani nočný výpadok
elektrickej energie. Našťastie
hudbu z reprobední nahradil
živý spev ľudových piesní sprevádzaný zvukom harmoniky a
huslí a tak mohol ples nerušene
pokračovať ďalej. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a
všetkým štedrým sponzorom ,
ktorí akoukoľvek cenou prispeli
do tohtoročnej bohatej tomboly.
Tešíme sa na opäť niekedy
nabudúce...
(MS)

Ďakujeme všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojili aj do
tohto ročníka Dobrej noviny; a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
marien
Celý večer sa niesol v znamení priateľskej atmosféry a výbornej zábavy

Informačné centrum
mladých Orava
Informačné centrum mladých
Orava je občianske združenie so
sídlom na Medvedzí. Hlavným
poslaním ICM Orava je podporovanie duševného a fyzického
zdravia detí a mládeže. Pomáha
rodinám v kríze, deťom
v ohrození, ponúka alternatívne
formy trávenia voľného času,
snaží sa aktivizovať nezamestnaných uchádzačov na trhu
práce, poskytuje infoservis a
poradenstvo, ponúka širokú
škálu ďalšieho vzdelávania
prostredníctvom poradenských
a rekvalifikačných kurzov.
Súčasťou je realizácia programu primárnej a sekundárnej
prevencie.
Medzi prioritu ICM Orava
patrí bezplatné poskytovanie
infoservisu a poradenstva.

Pretože v súčasnosti
na
pracovnom trhu kladú veľký
dôraz na voľbu vzdelávania,
povolania a profesijnej dráhy,
dôležitú úlohu v zabezpečení
jeho efektívnosti, fungovania
a prevencie nezamestnanosti
zohráva kariérové poradenstvo,
ktoré tu nie je len pre tých, ktorí
si hľadajú zamestnanie, ale aj
pre tých, ktorí zamestnaní sú.
Poradenstvo a informácie
poskytujeme ľuďom rôznych
vekových skupín. Okrem
mladých študentov a absolventov stredných škôl nás
navštevujú aj zamestnanci,
ktorí sa chcú ďalej vzdelávať,
alebo z rôznych príčin zmeniť
zamestnanie.

Ďakujeme všetkým sponzorom:
1) Tatra Lam
2) Drevoindustria Oravská
Píla
3) Predajňa mäsa
4) COOP Jednota Námestovo
5) Chata Slaná Voda
6) Výbrus kľukoviek
7) Lesná správa
8) Firma Tereza-Tex
9) Lekáreň Orava
10) Lesy SR, š. OZ
Námestovo
11) Kaderníctvo-holičstvo
12) Penzión Hrubjak
13) Ski centrum Polhorský
Hrádok
14) Autodoprava, p. Ivan
Šturek
15) Textil, p. Anna Ľudmová
16) Reštaurácia Koliba
Poľana
17) Predaj textilu a obuvi, p.
Ján Murín
18) Firma DS -autosúčiastky
19) Firma HEKO
20) Firma Stasmo

21) Stavebný podnik Urbar
Oravská Polhora
22) Drevošindel FI
23) Kvetinárstvo ROSA
24) Jozef Hrubjak - SHR
25) TRAto, p. Jolana
Murínová
26) Rozličný tovar, p. Jolana
Tarčáková
27) Predajňa potravín, p.
Lýdia Herudová
28) Poslanec za VÚC Ing.
Jozef Ďjubek
29) Stolárstvo, p. Eugen
Vorčák
30) Reštaurácia, p. Terézia
Gracíková
31) Lekáreň Viola, Rabča
32) Predajňa mäsa, p.
Domin
33) TIPO, p. Samčík
34) Bar Pulz, p. Hrubjak
35) Potraviny Adam, p.
Miklušák
36) p. Anton Zoššák, predaj
a servis mot.píl
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Nárast populácie vlka dravého v oblasti
Babej Hory
Vzhľadom k tomu, že vlk dravý
je veľkým lovcom spôsobuje
obrovské škody na raticovej
zveri – jelenej, srnčej ale i
diviačej.
V zimnom období sa raticová zver stáva často ľahkou
korisťou vlka, ktorý si vie vo
svorke zorganizovať lov na túto
zver. Vlk sa často sústreďuje
v okolí kŕmnych zariadení, kde
v čase núdze poľovníci prikrmujú a zver sa takto stáva
ľahkou korisťou pre neho.
Svedectvom o tom, že vlk
v oblasti Babej hory je

premnožený je aj výskyt
prašiviny – kožnej choroby, ktorá
sa vyskytuje pri premnožení
kožušinových druhov ako vlk,
líška ...
Dôkazom nárastu populácie
vlka dravého je čoraz častejšie
stretávanie sa s nimi v teréne,
ale aj počet úlovkov, ktoré
sa dosiahli na individuálnych
či spoločných poľovačkách.
Celkovo boli v katastri obce
Or. Polhora v minulom roku
ulovené až 4 ks. Strelcami boli
Plevjak Pavol a Ing. Herud
František. Počas spoločnej
poľovačky dňa 05/01/2008

December - Február

v Babej Hore,
PS-GRÚŇ
sa
podarilo
uloviť
prašivého vlka
a starú vlčicu
s anomáliou na
prednej
nohe,
strelcami
sa
stali Ing. HRUBJAK
František
a p. ZBOŇÁK
Ján obaja z
Rabče. Samec
bol ulovený zo
vzdialenosti
206
m
v
okamihu
keď
sa
zastavil na pár sekúnd v prieseku v poraste a vlčica bola
ulovená v behu do vzdialenosti 50 m. Okrem toho sa
v spomínaný deň našiel aj jeleň

pravdepodobne strhnutý vlkmi,
z ktorého sa zachovala už
len lebka s trofejou a kúskom
chrbtice.
				

Ing. VORČÁK Ján PhD.,
Poľovný hospodár PZ- Oravská
Polhora

Spoločná koncoročná i
novoročná poľovačka...
Na prelome rokov v dňoch 29.12.2007 a 5.1.2008 sa na území
poľovného revíra v katastri našej obce uskutočnila spoločná
poľovačka členov Poľovného zväzu v Oravskej Polhore.
Každoročne konané spoločné poľovačky nie sú len o poľovaní
na zvieratá, ale bývajú predovšetkým miestom stretávania a
utužovania starých a nových priateľstiev. Sú nositeľmi zvykov a
tradícií spojených s týmto “povolaním”.
(MS)

>>>>>>
Spoločná poľovačka PZ Oravská Polhora - pasovanie 29/012/2007
v popredí zprava doľava Martin STRNÁL, v kľaku František HRUBJAK pasovaný
za lovca líšok poľovným hospodárom Ing. VORČÁKOM Jánom PhD., v pozadí
členovia PZ Oravská Polhora

BIBULKY 2008
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Dňa 5. februára 2008 sa sále GOKu
v Jelešni uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie cien v rámci medzinárodnej súťaže s bibulkami
2008. Každý účastník súťaže bol
povinný odovzdať tri práce, ktoré
vyhodnotila odborná porota. Našu
obec reprezentovali práce Berty
Matušňákovej a Tonky Tarčákovej.
Na odovzdaní cien sa zúčastnil aj
pán starosta Ing. Peter Horváth,
starosta obce Jeléšnia Vladislaw
Mizza a mnoho hostí verejného
a kultúrneho života Žywiecka.
O zábavu sa postarali folklórna skupina Romanka. Do tanca
taktiež vyhrávala kapela Ešta
s výpomocou gajdošskej ľudovej
hudby Goluska.
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Samospráva
U z n e s e n i e č. 9/2007
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 14. decembra 2007
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu plnenia uznesenia z
predchádzajúceho zasadania OZ.
2. Námietku voči stavebnému
konaniu na stavbu „Komunikácie
a parkoviská – Oravská Polhora,
ktorú podala p. Žofia Ďjubeková.
B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Oravská Polhora.
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda Ing. arch. Milan Labudiak, členovia Štefan Pienták
a Anton Hrubjak, overovatelia
zápisnice Štefan Cubinek a
Eugen Vorčák a zapisovateľku
Janku Heretíkovú.
3. Členov inventarizačných komisií:
Miestna knižnica predseda:
Štefan Pienták, členovia: Eugen
Vorčák, Janka Belkoťáková
Obecný úrad predseda:
Ing. Jozef Piták, členovia: Štefan
Cubinek, Anna Vorčáková
Osvet. stredisko predseda: Kamil
Kvasniak, členovia: Ing. Štefan
Tyrol, Ivan Matis
DPZ predseda: Ing. arch. Milan Labudiak, členovia: Ľudovít
Borovka, Jozef Piták
4. Žiadosť Kataríny Čulovej,
bytom Rabča, ul. Bystrá 337 o
schválenie otváracích hodín gastronomickej prevádzky KOLIBA
POĽANA a to pondelok – nedeľa
od 10.00 hod. do 22.00 hod.
5. Žiadosť Mariána Vorčáka, bytom Rabča čs. 835 o trvalé odňatie
poľnohosp. pôdy podľa § 17
zákona č. 220/2004 Z. z. a to KN
parcely č. 3553/59 TTP o výmere
566 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na
ktorej plánuje výstavbu rodinného
domu.
6. Žiadosť Mariána Vorčáka, bytom Rabča čs. 835 o súhlas
k výstavbe rodinného domu
na KN parcele č. 3553/59
v k.ú. Oravská Polhora s tým, že
prístupová komunikácia bude cez
dvor Jána Vorčáka. Inžinierske siete si stavebník vybuduje na vlastné
náklady.

7. Žiadosť Ing. arch. Milana Labudiaka, bytom Oravská Polhora čs.
190 o trvalé odňatie poľnohosp.
pôdy podľa § 17 zákona
č. 220/2004 Z. z. a to KN parcely
č. 3766/25 TTP
o výmere 241
m2 a KN parcely č. 3766/29 TTP o
výmere 339 m2 v k.ú. Oravská Polhora, na ktorých plánuje výstavbu
rodinného domu.
8. Žiadosť Ing. arch. Milana
Labudiaka o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele
č. 3766/25 a KN parcele č. 3766/29
v k.ú. Oravská Polhora.
9. Poplatok za prenájom telocvične
vo výške 200,- Sk/hod.
10. KN parcely č. 10489/3, 10489/6
a 10491/4 ako stavebné parcely.
11.
Predaj
KN
parcely
č. 10489/3 v podiele 10/48
účastín a kúpu KN parcely
č. 10489/6, 10491/4 v 38/48
účastín
v
rámci
reálneho
rozdelenia KN parciel na LV
č. 2621 v k.ú. Oravská Polhora.
12. Doplnok č. 2/2007 Všeobecne
záväzného
nariadenia
obce
Oravská Polhora o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho
odpadu a miestnom poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu č. 3/2004.
13. Všeobecne záväzné naria-denie
obce Oravská Polhora č. 2/2007 o
dani z nehnuteľnosti.
14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Polhora
č. 3/2007 o miestnych daniach.
15. Všeobecne záväzné naria-denie
obce Oravská Polhora č. 4/2007
o poskytovaní opatrovateľskej
služby, podmienkach a postupe
pri poskytovaní opatrovateľskej
služby, spôsobe a výške úhrady za
opatrovateľskú službu.
16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Polhora
č. 5/2007 o poskytovaní jednorazovej dávky a sociálnej pôžičky,
podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky a
sociálnej pôžičky, spôsobe a výške
pomoci.
17. Rozpočet obce na roky 20082009.
18. Vydávanie súhlasu na vyňatie
pôdy z PPF obcou.
19. Odmenu starostovi obce vo
výške 25% z mesačného platu
za II. polrok 2007 a súhlas na
úpravu rozpočtu podľa skutočne
čerpaných položiek.

C/ DOPORUČUJE

E/ RUŠÍ

1. Hľadať vhodný pozemok na zriadenie zberného dvora komunálneho odpadu.

1. Všeobecne záväzné naria-denie
obce Oravská Polhora č. 1/2005 o
dani z nehnuteľnosti.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Polhora
č. 2/2004 o miestnych daniach.
3.
Všeobecne
záväzné
nariadenie obce Oravská Polhora č. 4/2004 o poskytovaní
opatrovateľskej služby, podmienkach a postupe pri poskytovaní
opatrovateľskej služby, spôsobe
a výške úhrady za opatrovateľskú
službu.

D/ ODROČUJE
1. Žiadosť Rastislava Chromčáka,
bytom Námestovo, ul. Veterná
151/17 o odkúpenie neknihovanej
KN parcely č. 18782/1 TTP o
výmere 487 m2 a KN parcely č.
18781/3 zastavaná plocha o výmere 545 m2 v k.ú. Oravská Polhora.

Komunitné centrum SLNEČNICA
“ dvere otvorené “

Slávnostného otvorenia Komunitného centra Slnečnica sa
zúčastnilo 50 vybraných žien, ktoré sa budú počas nasledujúcich
mesiacov vzdelávať v štyroch vzdelávacích kurzoch. Príjemné
prostredie komunitného centra s najmodernejším technickým
vybavením okrem získavania vedomostí a zručností v rámci
jednotlivých kurzov ponúka aj možnosť nadviazať nové kontakty či
utužiť staré priateľstvá. Projekt komunitného centra je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Slovensko je krajina, kde som sa narodil. Žije tu môj oco, mama, súrodenci. Ľudia sú tu milí a priateľskí. Je tu čistý vzduch a veľa vysokých a
krásnych vrchov. Rastú v nich smrekové lesy. Vždy tam nazbieram veľa
hríbov. Z hôr tečú potoky plné rýb. Krásnu prírodu si musíme chrániť.
Vždy sa tu budem rád vracať. Mám rád aj krásnu slovenskú reč. Znie
ako krásny žblnkotavý potôčik, ako tichý vánok, ale niekedy aj ako burácajúci hrom. Ľúbim svoju materinskú reč, ľúbim jej zvuky.
Marek Hrubjak 4. A
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U z n e s e n i e č. 1/2008

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 1.februára 2008

A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadania
OZ.
2. Oznámenie o príprave CD
nosiča s nahrávkami goralských piesní pri príležitosti
10. výročia založenia detskej
folklórnej skupiny „Goluska“.
3. Žiadosť Okresného súdu
v Námestove o návrh kandidátov na prísediacich sudcov
s tým, že informácia o možnosti
prihlásiť sa na kandidáta bude
zverejnená na internetovej
stránke obce.
B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva
obce
Oravská Polhora.
2. Návrhovú komisiu v
zložení:
predseda: Ing. Michal Strnál,
členovia: Eugen Vorčák a Štefan
Cubinek, overovateľov zápisnice – Štefan Pienták a Ľudovít
Borovka a zapisovateľku Janku
Heretíkovú.
3. Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Oravská Polhora.
4. Žiadosť Dušana Pienčáka a
manž., bytom Oravská Polhora
čs. 171 o súhlas k dodatočnému
stavebnému povoleniu na stavbu rodinného domu na KN
parcele č. 3320/1 a KN parcele
3320/4 v k.ú. Oravská Polhora.
5. Žiadosť Mariána Pitáka
a manž., bytom Oravská
Polhora čs. 55 o súhlas k
výstavbe rodinného domu na
KN parcele č. 782/11 a KN parcele č. 380/52 v k.ú. Oravská
Polhora.
6. Žiadosť Miroslava Marlengu
a manž., bytom Oravská Polhora čs. 452 o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele č. 6291/39 v k.ú. Oravská
Polhora.
7. Žiadosť Petra Zboroňa a
manž., bytom Oravská Polhostrana | 6
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ra čs. 353 o súhlas
k výstavbe rodinného domu na KN
parcele č. 7130/9
v k.ú. Oravská Polhora.
8. Žiadosť Pavla
Mačinca a manž.,
bytom
Oravská
Polhora čs. 74 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN
parcele č. 380/21 v
k.ú. Oravská Polhora.
9. Žiadosť Albína
Vorčáka a manž.,
bytom Oravská Polhora čs. 194 o súhlas k výstavbe
hospodárskej budovy na KN
parcele č. 3553/15 v k.ú.
Oravská Polhora.
10. Žiadosť Andreja Samčíka,
bytom Oravská Polhora čs.
113 o prenájom nebytových
priestorov v Dome služieb
s účinnosťou od 01.01.2008
s tým, že žiadateľ sa do 10
dní dostaví na obecný úrad za
účelom podpisu zmluvy.
11. Predloženie žiadosti o NFP
v rámci opatrenia 1.1 ROP na
realizáciu projektu „Stavebné
úpravy ZŠ 1-9 a MŠ Oravská
Polhora“, ktorý je realizovaný
pre Základnú školu s materskou školou Oravská Polhora
130 a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce.
12. Financovanie projektu
„Stavebné úpravy ZŠ 1-9 a MŠ
Oravská Polhora“ vo výške
5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt.
13. Opravu motorového vozidla Ávia z rezervy.
14. Termíny riadnych zasadaní
obecného zastupiteľstva a to:
28.03.2008, 16.05.2008,
04.07.2008, 05.09.2008,
24.10.2008, 12.12.2008.
C/ ODROČU E
1. Žiadosť Vladimíra Košúta
a manž., bytom Oravská Polhora čs. 625 o odkúpenie
neknihovaného pozemku KN
parcely č. 14580/9 v k.ú.
Oravská Polhora.
Ing. Peter Horváth

December - Február

Foto: M.Strnál

Budujme spolu krajšiu obec!
Napriek mnohým upozorneniam miestnej samosprávy a osobným apelom starostu obce voči majiteľom
mnohých schátraných domov, ktoré “skrášľujú” našu
obec, tieto stavby doposiaľ neboli odstránené. Aj keď
sme si na tieto pohľady už vznikli a častokrát ich
obchádzame bez povšimnutia nesmieme zabúdať na
návštevníkov a cudzincov, ktorí prechádzajú cez Oravskú

Polhoru..

Spoločné búranie hraníc

Foto: F. Vorčák

Obec Oravská Polhora v spolupráci s gminou Jelesnia pripravili
na hraničnom priechode Hliny stretnutie zástupcov obcí a hosti
zo Slovenska i Poľska. Posledným občanom, ktorý bol na tomto
prechode kontrolovaný bol poslanec SNR PaedDr. Jozef Tarčák,
ktorý nemalou mierou prispel k otvoreniu tohto hraničného
prechodu. Na koniec hostia rozpílili závoru a rozbili múr ako
poslednú bariéru na hranici. Program ukončil veľkolepý
ohňostroj po ktorom všetkých návštevníkov čakalo občerstvenie
a skvelá zábava.
Ivan Matis
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ZŠ s MŠ 1-4.
Do nového roka 2008 prajeme všetkým veľa zdravia,
lásky a pokoja.
Nech každý deň je pre nás sviatok
a slnko na nás svieti po celý rok.
Nech radosť v našich domoch prebýva
a pokoj každý človek prežíva.
Žiaci a kolektív zamestnancov
Základnej školy s materskou školou
Oravská Polhora 481

VILOMENINY
Dňa 29. novembra sa na našej
škole uskutočnilo zábavnosúťažné podujatie ,,Vylomeniny
“, na ktorom sa zúčastnili žiaci
tretieho a štvrtého ročníka.
Všetci boli veľmi netrpezliví a s
nadšením očakávali pripravené
husárske kúsky. Prvá disciplína
, ako to už dobré poznáme, bola
časová. Žiaci tradične hľadali v
časovom limite určené predmety,
no nie všetkým sa to podarilo, ale
rýchlo sa pozviechali z prvotného neúspechu, pretože ich
druhou úlohou bolo pomaľovať
nutelou tvár svojho spolužiaka,
aby pripomínali nejaké zvieratko. Keďže všetci sa do toho
pustili s nadšením, výsledkom
boli spolužiaci zamazaní až po
uši, každý dostal rovnaký počet
bodov. Už v poradí v tretej disciplíne mali deti so zaviazanými
očami nakresliť na tabuľu čo
najdôveryhodnejšie svoju podo-

bu, musím sa priznať, že sme
sa pri tom poriadne zabávali.
Čo nevidieť a bola pred nami už
ďalšia úloha, v ktorej sa súťažiaci
zahrali na módnych návrharov,
pričom mali čo najzaujímavejšie
obliecť svojho spolužiaka, a
veru boli to samé doposiaľ
neznáme módne výstrelky .
Predposledná súťaž nebola vôbec ľahká, pretože deti mali
vymyslieť v priebehu desiatich
minút, čo najvtipnejšiu scénku a
okrem toho ju mali rozprávať vo
veršoch. Pre mnohých bo aj toto
hračka a zhostili sa jej s radosťou
a súťažným zápalom. A ako to
už býva v poslednej úlohe sme
nezhadzovali zo stola taniere, ale
svoje vlastné prezúvky. Po sčítaní
všetkých bodov sa víťazmi stali
žiaci 4.B triedy v tomto zložení:
Evka Žitňáková, Maroš Skurčák,
Miško Tarčák.
Už sa všetci spolu tešíme na
budúcoročné spoločné Vylomeniny.
PaedDr. Katarína Revajová

Vianočný koncert - 481
Veľmi úspešnou, dlhoročnou akciou Vianoc je každoročne
vianočný koncert. V našej škole sa konal už deviaty rok V
tomto roku sa niesol v duchu náboženských tradícií. Žiaci
pripravili program plný piesní, básní, vinšov, kolied, tancov a prekvapení. Rodičia sledovali svoje detské talenty s
pýchou. A naozaj bolo čo pozerať.
V závere sa ozvala Tichá noc. Svojimi slovami najviac
vystihuje to, na čo všetci čakáme. Pokoj, pohodu, lásku a
porozumenie. Kiežby sme našli úrodnú pôdu na splnenie
všetkých prianí. Veď deti si to naozaj zaslúžia. Sú naša
radosť, sú naša budúcnosť. Pevne dúfame, že aj budúci
rok bude taký úspešný ako tento.
p.uč.Gogoláková

Stretnutie s dôchodcami
Často zvykneme nazývať starobu aj jeseňou nášho života. A preto
si práve v tento krásny čas pripomíname našich starších. Jeseň
je krásna, farebná. Príroda nám už dala svoje plody a chystá sa
oddychovať. Tak je to aj s našimi starkými. Ich vlasy sú obsypané
striebrom, chôdza je pomalšia a často ich tlačí k zemi. Ale ich
hlavy sú plné skúseností a múdrostí života. Bývajú rozvážnejší vo
svojich skutkoch, vedia dobre poradiť. Niekto múdry raz povedal:
Keby som mal radosť dieťaťa, silu mladíka a múdrosť starčeka!

Dary v živote dostávame postupne, aby sme si ich vážili. Žiaci
z našej školy a škôlkari si pripravili program pre dôchodcov. Chceli
potešiť naše babky a dedkov peknými piesňami a básničkami.
Odmenou pre deti boli žiarivé oči, široký úsmev a veľký potlesk. Aj
v škole sme si chceli pripomenúť časy minulé. Tak sme si v jeden
pekný októbrový deň pozvali do školy pána Štrausa. Tiež toho
v živote už prežil veľa. Pútavo deťom rozprával o časoch minulých.
Ako sa ľudia zabávali, ako sa učili v škole, ako sa u nás žilo bez
elektriky, televízora, videa... Život bol ťažký, ale ľudia mali k sebe
bližšie. Deti boli zvedavé, kládli veľa otázok a často sa čudovali,
ako tí naši dedkovia a babky mohli takto žiť. Ďakujeme naším skôr
narodeným za starostlivosť a lásku pri výchove mladších generácií
a prajeme ešte dlhý a krásny život.
Mgr. Gabriela Floreková

V najbližších týždňoch plánujeme nasledujúce akcie
.: Február :.
Maškarný ples (31.1. 2008 v čase od 14.00)
Valentínske srdce a pošta- súťaž pre žiakov
.: Marec :.
Výstavka kníh s predajom
Vychádzka do knižnice
Hviezdoslavov Kubín (literárna súťaž)
Slovenský slávik (spevácka súťaž)
Anglický kvíz (jazyková súťaž)
Rozprávka pre celú školu (filmové predstavenie)
.: Apríl :.
Matematický klokan
Rodičovské združenie (23. 4. 2008)
Beseda s policajtom
Týždeň čistoty (súťaž)
Poznaj a chráň – Deň Zeme (súťaž)
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ZŠ s MŠ 1-9.
Našou prioritou je ochrana prírody
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapájajú do aktivít na ochranu prírody pod
vedením pani učiteľky Ing. Labajovej.
Žiaci získavajú ocenenia na okresných,
krajských i celoštátnych súťažiach. Tento
rok nás šokoval pohľad na uhynuté ryby na
Oravskej priehrade .
Hromadný úhyn pleskáčov na
Oravskej priehrade vyvolal na
hornej Orave rozruch a diskusiu
odborníkov i laikov. Preto sme sa
rozhodli vypracovať projekt na
biologickú olympiádu kategória
- C a pomôcť tak našej prírode.
Cieľom našej práce je zistiť príčinu
chorobnosti rýb na Oravskej priehrade, ktorá sa objavila v tomto roku
v letných mesiacoch. Zistiť príčinu
chorobnosti pleskáčov na Oravskej
priehrade je veľmi ťažké. Príčinou
ochorenia rýb je podľa odborníkov
zhoda viacerých okolností. Rozhodla som sa hľadať príčinu ochorenia na základe zistenia rozborov
Regionálnej veterinárnej správy v Dolnom
Kubíne, tvrdení Správy CHKO Horná Orava, námestovskej organizácie Slovenského

zväzu rybárov a veterinárnych lekárov
z okresu Námestovo. Sledovali sme dennú tlač a názory odborníkov na hromadný
úhyn pleskáčov na Oravskej priehrade.
Veľmi často sme chodili okolo jazera a
snažili som sa zistiť (odhadnúť) množstvo
rýb, ktoré uhynulo. Vytýčili sme si dĺžku
pobrežia (100m ) t.j.:

Chodili sme počítať a zbierať uhynuté ryby.
Zistenia sme si denne zapisovali do tabuľky.
Snažili sme sa skontaktovať s odborníkmi a vypočuť si ich názory na úhyn rýb.
Obrovské množstvo uhynutých a nakazených rýb určite odradilo mnohých
rekreantov a rybárov od príjemných chvíľ
strávených pri vode. Naša práca ešte
pokračuje a v mesiaci január sa s ňou
budeme prezentovať na okresnom
kole BIO –C a veríme, že úspešne.
Ak by sa potvrdilo, že pôvodcom
ochorenia sú čajky tento žalostný
stav by pomohlo vyriešiť zníženie koncentrácie čajok na Vtáčom ostrove,
a to jeho rozumnou revitalizáciou.
To znamená opätovným vysadením
stromov na tomto ostrove. To by pomohlo celému biotopu i turistickému
ruchu na Oravskej priehrade.
Autor : Ing. Labajová G.

1. Zátoku pod kostolom
2. Breh pod Oraviou
3. Breh v blízkosti Studničky

Celoplošné testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ
Riaditeľstvo Základnej školy s
materskou školou 130 oznamuje všetkým rodičom deviatakov, že Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky bude
v školskom roku 2007/2008
pokračovať v celoplošnom
testovaní žiakov 9. ročníkov
základnej školy z matematiky,
vyučovacieho jazyka a štátneho
jazyka.
Okrem úloh zameraných na
overenie vedomostí a zručností
z matematiky a vyučovacieho
jazyka budú testovaní žiaci
riešiť úlohy na zistenie
úrovne
ich
matematickej
gramotnosti vo vyučovacom
jazyku, čitateľskej a jazykovej
gramotnosti v štátnom jazyku.
Celoplošné testovanie nadväzuje na predchádzajúce monitorovanie vedomostnej úrovne
žiakov. Testovanie žiakov
9. ročníkov bude vykonané
v jednom termíne dňa
6. februára 2008 (streda) vo
všetkých základných školách
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s vyučovacím jazykom slovenským,
maďarským
a
ukrajinským na celej populácii
žiakov okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovania
sa môžu zúčastniť len žiaci 9.
Začiatok testovania: 8.05 h
Čas testovania:
8:10 - 8:55 h matemtika I. časť
– vedomostný (certifikačný test)
8:55 - 9:05 h - prestávka
9:05 - 9:35 h - matematika II.
časť –test matematickej gramotnosti
9:35 - 9:50 h - prestávka
9:50 - 10:35 h - vyučovací jazyk
I. časť– certifikačný test
10:35 - 10:45 h - prestávka
10:45 - 11:15 h - štátny jazyk
II. časť – test čitateľskej a
jazykovej gramotnosti
Ukončenie testovania: 11:20 h

ročníka základnej školy.
Náhradné testovanie sa
nebude v školskom roku
2007/2008 konať, na rozdiel od predchádzajúcich
rokov.
Testovanie bude prebiehať
v dvoch častiach – vedomostnej a kompetenčnej.
Obe časti vykonajú všetci
prihlásení žiaci. Žiaci môžu
používať pri riešení úloh z
matematiky rysovacie pomôcky
a kalkulačku.
Žiaci so ŠVVP budú testovaní
v ten istý deň podľa individuálneho časového harmonogramu.
Riaditeľ základnej školy zodpovedá za prevzatie všetkých
neporušených zásielok, za
bezpečné uloženie zásielky
s testami a utajenie ich
obsahu až do termínu ich
otvárania stanoveného Štátnym
pedagogickým ústavom. So
školským koordinátorom a
administrátormi
zodpovedá

Čo nás čaká?
Olympiáda z Anglického
jazyka
Olympiáda z matematiky
Divadelné predstavenie
Memoriál Valérie Tyrolove
Karneval
Lyžiarsky výcvik v 7.ročníku
Pedagogická rada
Zápis detí do 1.ročníka
v plnej miere za objektívny
priebeh testovania podľa centrálne vypracovaných pokynov
a harmonogramu. Úlohou
riaditeľa školy je písomne
poveriť zodpovedného zástupcu školy prevzatím zásielky
od kuriérskej služby. Kópiu
poverenia riaditeľka základnej školy zaslala doporučene
na Štátny pedagogický ústav,
oddelenie národných meraní
v decembri 2007.
Na zázname, ktorý predloží
kuriér o odovzdaní a o prevzatí
neporušenej zásielky, bude
zástupca školy identifikovaný
menom a priezviskom, funkciou a pečiatkou školy.
pokračovanie str. 9
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Podrobnejšie informácie a
pokyny k celoplošnému testovaniu žiakov 9. ročníkov
ZŠ budú elektronicky včas
zverejňované na webovej
stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk a
na webovej stránke ŠVS

www.testovanie.svsmi.sk.
Dovoľujeme si Vás požiadať,
milí rodičia a milí žiaci ,aby ste
tieto webové stránky priebežne
sledovali.
Prajeme všetkým žiakom
veľa úspechov a hlavne veľa
chuti do učenia sa.
Mgr. Jolana Tarčáková

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.
Vlasta Miklušáková

Z tvorby žiakov:
Krásny les

Leto

Doktor ďateľ v lese žije
Všetky stromy ošetruje.
Do každého dieru zrobí,
Veverička hniezdo robí.
Kukučka sa lesom ženie

Leto, leto slnečné,
víta deti srdečne.
Deti majú prázdniny,
Slnko svieti nad nimi.

V každom hniezde
vajce znesie.
Drobný mravec uteká,
ťažké drevo dovlieka.
Poriadok sa musí spraviť
každému sa bude dariť.
/Tomáš Matonóg 4.trieda/

Polhora je mojou matkou,
rada cez ňu chodím tajnou
skratkou.
Keď chodím cez tmavý les,
odvahu mi dodáva náš pes.
/Viktória Matušňáková/

Z postelí ich vyháňa,
Už zavčasu od rána.
Sem tam zájde za mráčik,
hneď zosmutnie každý
žiačik.
Ale zas keď vylezie,
Veľkú radosť prinesie.
Hurá, hurá, poď sa hrať
volá každý kamarát .
Takto prejde celé leto,
Už je koniec, smútok je to.
Ale leto nesklame nás,
lebo ďalšie čaká na nás.
/Blažej Brezoňák 4.trieda/
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Naša špeciálna trieda
Špeciálnu trieda pri Základnej škole s materskou školou
Oravská Polhora 130 bola
zriadená v júni 2005 a otvárala
svoje brány žiakom v školskom
roku 2005/2006. Navštevuje ju
päť žiakov a to s kombinovanými postihmi. Je to vcelku milá a
veľmi usmiata a srdečná trieda.
Výchovno - vzdelávací proces
prebieha podľa učebných osnov
a učebných plánov špeciálnych
základných škôl. Pri vyučovaní
využívame veľa názorných
pomôcok, ktoré objednávame u
firiem prípadne si zhotovujeme
sami. Keďže väčšina z nás je
odkázaná na invalidný vozík a
máme aj problémy s písaním,
či orientáciou v texte,
vo
veľkej miere využívame pomoc
„našej tety“, ktorá sa nám snaží
pomáhať takmer vo všetkom.
Ale keďže sa snažíme byť v čo
najväčšej miere samostatní a
sebestační: poriadok na lavici,
vytiahnutie pera z perečníka či
otvorenie, zatvorenie písanky
alebo knihy je pre nás samozrejmá vec, hoci nám to
niektorým
robí
doslova
problémy a neraz sa pri tom
zapotíme.
Vieme, že škola nás učí byť
gramotnými - vieme čítať, písať,
počítať, ale takisto vieme, že
škola nás učí byť zároveň
vzdelanými, a tak každý deň sa
snažíme nasávať poznatky,
ktoré nám naši učitelia s láskou
a pochopením
predkladajú.
Byť
vzdelaným
znamená
totižto: vedieť premýšľať, byť
pripravený do života, naučiť sa
chápať veci, prečo sú veci také
aké sú, vedieť nové poznatky
o človeku, o zvieratách, o rastlinách, o dejinách ľudí, učí nás
poznávať zákony a pravidlá
spoločnosti, v ktorej žijeme....
Takto my chápeme vzdelanosť,
môžeme povedať, že novými
informáciami sa postupne krok
po kroku približujeme k vzdelanosti.Naučili sme sa hodnotiť
výkony samých seba, a takisto
aj výkony svojich spolužiakov,
ktoré sa už reálnejšie približujú
k hodnoteniu pani učiteliek.
Spočiatku sme síce nevedeli
dosť reálne posúdiť naše výkony
či už v čítaní, alebo v matema-

tike prípadne v správaní, ale
teraz predsa, sme už o čosi
starší a skúsenejší a naše hodnotenia sa vo výraznej miere
približujú hodnoteniu našich
učiteľov. Ku každému z nás
sa pristupuje individuálne a
jednotlivo, takže sú tolerované
naše osobitosti, či obmedzené
možnosti
a
schopnosti.
Jednému treba viac času na
napísanie textu, inému treba
text vyhláskovať, zvládame
to veľmi dobre. Strieda sa
u nás práca s oddychom a
relaxom. Každú hodinu máme
na začiatku rozcvičku, podľa
toho, o akú hodinu ide. Máme
matematickú rozcvičku, gramatickú, pracovnú rozcvičku či
naťahovanie skrátených svalov
na telesnej výchove. Škola
pre nás nie je len miestom
odovzdávania
poznatkov,
vďaka škole sa nám podarilo
vybaviť aj exkurziu v rámci
vlastivedy na Obecný úrad či
navštívenie kultúrnej a historickej pamiatky. Taktiež sme boli
na výstave bábok a maňušiek
v Námestove, mali sme
otvorenú hodinu pre rodičov a
absolvovali sme športový deň
na Slanej vode. V rámci slovenského jazyka sme mali exkurziu
na Hviezdoslavovej hájovni
a koniec školského roka sme
vždy zakončili pekným výletom.
Na konci piateho ročníka to bol
Ranč u Edyho v Námestove
a na konci šiestej triedy sme
boli v termálnych prameňoch v
Bešeňovej a v kolibe v Zuberci.
Čo Vám budeme hovoriť!
RADOSŤ CHODIŤ DO ŠKOLY!
Na záver patrí naše veľké
poďakovanie milým ľuďom, ktorí
nám svojím finančným darom
umožnili zažiť jeden fantastický
výlet v termálnych prameňoch
v Bešeňovej na konci školského
roka. Sú to:
p. Kudjak František, p. Šuriňák
Jozef , p. Ing. Herudová Janka,
p. Ing. Pitáková Gabriela, p.
Vorčák Eugen, p. Hrubjak Anton a COOP Jednota, spotrebné družstvo Námestovo.
PaedDr. Zdenka Šimková
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Farnosť
SVÄTCI SA K NÁM PRIHOVÁRAJÚ AJ SVOJIM MENOM
alebo
Voľba mena a patróna pri krste, birmovke, rehoľných sľuboch

V súčasnej dobe často môžeme
pozorovať úpadok chápania krstného mena, snahy bagatelizovať
jeho hodnotu, a tak zbaviť krstné
meno jeho hlbokého významu.
Príčinu tohto javu môžeme hľadať
v období totality, keď sa
spoločnosť usilovala dištancovať
sa od kresťanskej tradície a tento
vplyv vidíme aj dnes, len s tým
rozdielom, že totalitnú moc nahradil vplyv liberálnej spoločnosti.
Dávanie mena má však životný,
bytostný význam a ak ide o krstné meno s voľbou patróna, tak
má hlbší podtext než si uvedomujeme.
Pri krste nie je vylúčené dať
aj iné meno, než meno nejakého svätého patróna. Lenže
Katechizmus katolíckej cirkvi
hovorí, že „pri krste Pánovo meno
posväcuje človeka a kresťan dostáva svoje meno v Cirkvi. Môže to
byť meno niektorého svätca, čiže
učeníka, ktorý žil životom príkladnej vernosti voči svojmu Pánovi.
Patronát svätca poskytuje vzor
lásky a zabezpečuje jeho orodovanie. „Krstné meno“ môže

vyjadrovať aj niektoré kresťanské
tajomstvo
alebo
kresťanskú
čnosť – „Rodičia, krstní rodičia
a farár majú dbať na to, aby sa
nedávalo meno, ktoré je cudzie
kresťanskému zmýšľaniu.“(KKC
2156)
Význam voľby patróna spočíva aj
v tom, že „Boh volá každého po
mene. Meno každého človeka je
posvätné. Meno je ikona osoby.
Vyžaduje úctu na znak dôstojnosti toho, kto ho nosí.“ (KKC 2158)
„Prijaté meno je meno na večnosť.
Toto chápanie nie je nové, ale
bolo i v minulosti. U mučeníkov
a svätcov sa vždy hľadala
opora a posila v najrôznejších
životných situáciách. Dôvera
v ich orodovanie, skúsenosť, obdiv a úcta súviseli s prijímaním ich
mena. S takého istého dôvodu i
dnes si z nich vyberáme patrónov
a vzory pre život.
Pri krste malých detí je voľba
mena na rodičoch rovnako
dôležitá ako zodpovednosť za
ich výchovu. Súvislosť tejto zodpovednosti s výberom mena sa
objavuje aj v rehoľných rádoch,
kde nové meno pri obliečke dáva

predstavený komunity.
Patrón je pomocníkom
vo výchove, vo vedení človeka k Bohu i
napriek tomu, že k tomuto účelu boli dané
každému človekovi svedomie a anjel strážny.
Človek potrebuje k
svojmu šťastiu človeka
na všetkých stranách a
rovinách, teda i v nebi.
A je pred ním veľký
výber. V dospelosti, či
už ide o krst alebo o
sviatosť
birmovania,
vyberá si patróna každý
sám. Predpokladá sa, že k nemu
nachádza bližší vzťah, ktorý
ovplyvňuje rozvoj jeho osobnosti.
Meno človeka vyjadruje jeho
totožnosť, je pevnou súčasťou
jeho každodenného života a
taktiež sa podieľa na vytváraní
obrazu o ňom. Znalosť mena je
počiatkom vzťahu medzi ľuďmi,
búra bariéry a umožňuje dôverné
oslovenie.
V Biblii vidíme, že i Boh volá
človeka menom a oslovuje ním
každého z nás. Krstné meno

nás skrze krst a za prispenia
patróna spája so spoločenstvom
svätých a s ich pomocou nám
má ísť o stále sa približovanie ku
Kristovi. Tak vlastne prispieva k
ovplyvňovaniu vlastností človeka
a celej budúcnosti.
Preto by nám malo záležať na
tom, aké mená dávame svojim
deťom. Po svojich rodičoch sme
zdedili kresťanské hodnoty a
tie by sme mali odovzdávať aj
ďalším generáciám. Nech nám
nie je ľahostajné tieto kresťanské
hodnoty dávať aj iným.

Ako sa zmieriť s manželom alkoholikom?
To je otázka mnohých žien, ktoré
musia žiť s týmto problémom v rodine. Určite na to nie je jednoduchá
odpoveď. V živote je veľa situácií,
ktoré sú veľkým a ťažkým krížom
a s ktorými sa musíme zmieriť raz
a navždy. Skôr by sme však mohli
hovoriť o zmierení, ktoré začíname
každý deň odznova. Pristúpiť
na takýto život je vždy ťažké.
I keď sme sa dokázali vyrovnať
so včerajším ťažkým dňom,
neznamená to, že sa dnes
nezačneme opäť búriť proti tomu,
čo nás trápi. So životom sa nedá
zmieriť raz a navždy. Zmierenie so
životom je proces, ktorý trvá, kým
žijeme. Neznamená to, že vždy
začíname od nuly. Prijatie života
sa zo dňa na deň stáva plnším a
hlbším.
Prijať svoju životnú situáciu však
neznamená zostať pasívnym. Práve
naopak: potrebujeme premyslené,
rozhodné a jasné činy.
Nesmieme sa uzavrieť v sebe alebo v kruhu svojej rodiny. Pomoc
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musíme hľadať aj mimo rodiny: u
príbuzných, priateľov, duchovných
vo farnosti. Jednoducho hľadať,
kde sa len dá. Musíme o svojej situácii vedieť rozprávať, spoznať
seba, svoje reakcie k manželovi,
k deťom.V tejto ťažkej rodinnej
situácii zostáva predovšetkým na
matke povinnosť chrániť deti pred
negatívnymi následkami otcovho
alkoholizmu. V čom by mala
spočívať táto ochrana, na to nie
je jednoznačná odpoveď. Každá
situácie je iná, každá rodina má
svoje špecifiká a preto každý problém treba riešiť jednotlivo.
Predsa však existujú zásady, ktoré
platia všeobecne. Napríklad, ak
muž pod vplyvom alkoholu kričí,
správa sa násilne až brutálne, je
potrebné určite zakročiť. Slabosť
voči násiliu či podľahnutie strachu vedie obyčajne k stupňovaniu
agresivity a brutality. Rozhodný
odpor voči nespravodlivosti v
mnohých prípadoch násilie zastaví.

Deti majú právo na aspoň určitý
minimálny stupeň pokoja a pocit
bezpečia. To sa musí zdôrazniť
zreteľne a nahlas. V nevyhnutnom prípade je potrebné využiť
inštitúcie, ktoré môžu zariadiť
poriadok. Ak však má manžel
hlboké sklony k alkoholu, mal by
jednoznačne absolvovať potrebnú
liečbu.
Musíme si však povedať aj to,
že ochrana detí sa nesmie stať
príležitosťou k odvetným akciám
proti manželovi alebo k jeho
ponižovaniu pred deťmi. Nedostatok úcty k vlastnému otcovi sa
môže neskôr negatívne prejaviť
na nedostatočnej sebaúcte detí.
Ochranu detí pred otcovým alkoholizmom musí preto sprevádzať
snaha o pochopenie otca. Matka
by mala ako prvá dávať príklad
odpustenia a zmierenia.
Hoci rodina v tomto prípade
prežíva mnohé zranenia, prísne
mravné
odsúdenie
manžela
nevedie k riešeniu, nie je dobré

ani pre jednu zúčastnenú stránku
a v prvom rade preto budú najviac
trpieť deti.
Ľudia, ktorí majú svoje hlboké
slabosti, alkohol, či iné nezvládnuté vášne, sú hlboko zranení,
„zablúdení“ a nešťastní. Alkoholikovi nepomôžeme, keď mu
povieme, že nie je k ničomu.
Určite je potrebné usilovať sa
o čo najčastejší dialóg. Keď je
niekto ubitý svojim životom, je
potrebné, aby sa dokázal otvoriť,
hovoriť o sebe. Ukazuje sa totiž,
že príčiny alkoholizmu sa skrývajú
v krivdách, ktoré si človek priniesol z detstva a dospievania. Alkoholizmus u väčšiny ľudí vznikol
v určitom okamihu života a niečo
naň dalo podnet. Porozumenie pre
alkoholika však musí byť sprevádzané povzbudením k zodpovednosti za seba i za jeho blízkych.
(Spracoval fú podľa knihy
J. Augustyna, Kto je môj blížny?)
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Šport
V telocvični ZŠ Oravská Polhora sa 23. 1. 2007 uskutočnil už
6. ročník spomienky na Valériu
Tyrolovu, známu
športovú
osobnosť na Slovensku v polovici minulého storočia, ktorá
reprezentovala ČSR v basketbale a bola členkou prvoligového
basketbalového družstva žien
Lokomotíva Bratislava/ 19551970/.
Na
majstrovstvach
sveta v Brazílii v 1957
r. obsadila ČSR aj jej
pričinením 3.miesto.
V 1958 r. na ME
v Poľsku /LODŽ/ a
v 1960 r. v Bulharsku /
SOFIA/ obsadili taktiež
3.miesto. Reprezentovala aj ako študentka
na
akademických
športových hrách v
Moskve, keď v basketbale skončili na 2.
mieste, a ako všestranná
športovkyňa úspešne
bodovala aj v atletickej
štafete, kde skončili na
peknom 3.mieste. Za
tieto a ešte iné úspechy
bola ocenená titulom
Majsterka športu.

gitu Horvathovú a pani Jolanu
Cubínkovú a členov rodiny
Valériu Blahútovú, Petra Horvátha starostu obce. Vedúcimi
organizátormi sú Mgr. Jozef
Kurek a Jozef Mačor.
Tradične úvodné stretnutie
patrilo trom najlepším žiackym
družstvám v okrese Námesto-

Pani Valéria Tyrolová
sa narodila v Oravskej
Polhore v roku 1936 a
na jej počesť sa naša ZŠ rozhodla propagovať tento nádherný a
pre mládež zaujímavý a rýchly
šport.
Atmosféra počas tohto turnaja je neopísateľne búrlivá,
pretože naši žiaci - diváci vedia
vytvoriť nádhernú kulisu, lebo
už poznajú čo patri ku každému
športu, pretože každoročne sa
zúčastňujú finálových stretnutí
v Ružomberku o majstra republiky v basketbale žien. Spomíname aj na pána Vincenta Horvátha, ktorý nás oslovil a prišiel
s myšlienkou na tento skvelý
turnaj.
Na úvod riaditeľka ZŠ Mgr. Jolana Tarčáková privítala sestry
Valérie Tyrolovej, pani Mar-

vo v šk. roku 2007/2008 ZŠ
Rabča –
spojené
družstvo
Gymná-zium
A.
Bernoláka
Námestovo s ZŠ Oravská Polhora. Hneď od začiatku to bol
vyrovnaný zápas v ktorom bolo
vidieť, že sa chlapci veľmi dobre
poznajú a dávajú si pozor na
kľúčových hráčov. Aj napriek
tomu prvé dva útoky sa vydarili
domácemu družstvu a ujali sa
vedenia. Potom však sa hostia
vzchopili a úspešnými doskokmi
sa ujali vedenia. Počas celého
zápasu viedli o jeden až dva
body, ale pred koncom sa prejavila lepšia koncovka spojeného
družstva, ktoré prechodom na
osobnú obranu prinútilo súpera

Vianočná latka 2007

Prehľad niektorých výsledkov:

Dňa 18.12.2007 sa v telocvični pri
Základnej škole s Materskou školou
1-9 uskutočnil už 19. ročník ŽIACKEJ
VIANOČNEJ LATKY. Naši žiaci a žiačky
opäť potvrdili svoju výbornú športovú
zdatnosť, čo sa odrazilo na dosiahnutých výsledkoch. Mladí atléti z Oravskej
Polhory sa umiestnili na popredných
priečkach v celkovom hodnotení vo
všetkých vekových kategóriách.

k chybám v rozohrávke a otočilo
toto skrátené stretnutie na
18 : 22.
Zostava ZŠ Rabča: Jozef Gura,
Dominik Lach, Tomáš Boldovjak, Jozef Boldovjak, Ján
Ferneza, Milan Motýľ, Matúš
Barnašák,
Mário
Labuda,
Marián Chutniak, Jozef Chu-

Úspešné duržstvo našich žiačok

> 5.-6. ročník - dievčatá
1. Podstrelená Nikoleta - Breza
2. Vorčáková Martina - Oravská Polhora
3. Glombíková Simona - Oravská Polhora
> 5.-6. ročník - chlapci
1. Plevjak Patrik - Oravská Polhora
2. Bublák Tomáš - Rabča
3. Svetlák Tibor - Klin
> 7. ročník - dievčatá
1. Šimurdiaková Anna - Oravská Polhora
2.Ganobjáková Katka - Mútne
3. Hrubjáková Janka - Oravská Polhora

tniak, Jakub Koľada, Kamil
Turac, ved. Ciba Miroslav
Spojené družstvo:
-Vorčák
a
Fidrik
Martin,
Kvasňak Šimon, Tarčák Tomáš,
Vargončík
Lukáš,
Cubínek
Ondrej, Hurák Ján, Spuchliak a
Gavroň Michal
- Doroš Ivan, Graňák Karol,
Grobarčík
Ján,
Kramarčík
Adam, Klus Adam, Glonek Richard, ved. Mokošák Slavomír
Oficiálnym zápasom Memoriálu
bol duel dievčenských družstiev,
taktiež
dvoch
najlepších
basketbalových
školských
zostav zo šk. r.2006/2007 a
2007/2008 v okr.Námestovo

> 7. ročník - chlapci
1. Luchava Branislav - ZŠ Komenského
2. Papaj Jakub - Zubrohlava
3. Krivanka Patrik - Rabča
> 8. ročník - dievčatá
1. Kapičáková Katarína - Mutné
2. Gurová Marta - Klin
3. Kovaličková Zuzana - Rabča
> 8. ročník - chlapci
1. Vonšák Mário - Oravská Polhora
2. Rieger Lukáš - Oravské Veselé
3. Barnašák Matúš - Rabča

obidve zo ZŠ Oravská Polhora,
v súčasnosti druhé družstvo
dievčatá študentky stredných
škôl Námestovo. Že to nie sú len
priemerné družstvá, dokázal to
aj zápas, v ktorom sa prejavila
dobrá trénovanosť i návštevy
ligových stretnutí.
Stretnutie
bolo ukážkou
pekného technického basketbalu a bolo vidieť zrelosť
a vyhranosť dievčat.
Stretnutie sa hralo
vo vysokom tempe a
bolo vyrovnané počas
celej hry. Hráčky sa
veľmi dobre poznajú
a preto sa vo vedení
neustále
striedali
počas celého stretnutia. Dôkazom je aj
výsledok: Or. Polhora
dolná – Or. Polhora
horná 34 : 33 po
predlžení,
štvrtiny / 32 : 32 /
27 : 27 / 16 : 17 /
10 : 10 /
Zostavy:
- Pienčaková Tatiana,
Šimurdiaková Martina, Marlengová Jana,
Bobeková
Nikola,
Strnálová
Kristína,
Božeňáková
Mária,
Bobáková
Jana, Vorčáková Dominika,
Klenčáková Kristína, Budzelová
Dana, Ľudmová Magdaléna
- Nevedelová Jana, Trančová
Lucia, Vorčáková Anna, Plevjáková Jana, Murínová Dominika, Plevjáková Jana, Jagelková
Jana, Romaníková Monika,
Vnenčáková Silvia, Pientaková
Nikola, Zoššáková Františka,
Glombíková Nikola, ved. Kurek
Jozef
Všetky družstva obdržali ceny
a víťazné družstvo ZŠ Oravská
Polhora prebralo pohár víťaza
z rúk sestier pani Valérie Tyrolovej.
Mgr.Jolana Tarčáková

> 9. ročník - dievčatá
1. Hrubjáková Monika - Oravská Polhora
2. Zoššáková Františka - Oravská Polhora
3. Pitáková Lívia - Rabča
> 9. ročník - chlapci
1. Jaňák Matej - ZŠ Komenského
2. Lacko Vladimír - ŠIZŠ Námestovo
3. Fidrík Martin - Oravská Polhora
Tešíme sa na budúce

ročníky !
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Odpoveď pre futbalistu

Akí ste pekne oblečení...

Na fórum našej farskej stránky www.farnostopolhora.sk, prišiel odkaz,
v ktorom sa okrem iného píše:
„... a konečne už zorganizujte nejaký miništrantský futbalový turnaj,
lebo sa už nudím“, futbalista.
Pre nášho futbalistu máme radostnú správu, ktorá mu zdvihne náladu.
V utorok, 19. februára , počas jarných prázdnin, chceme v školskej
telocvični zorganizovať pre chlapcov futbalový turnaj s názvom:
„Memoriál Michala Štanga.“
Prečo tento názov? Vdp. Michal Štang pôsobil našej farnosti v rokoch
1987 - 19899 Počas svojho pôsobenia sa rád stretával s ľuďmi, najmä
mladými, na rôznych športových podujatiach, či to bola turistika, futbal
alebo cyklistika.
Aj touto formou si chceme na neho spomenúť a uctiť si jeho pamiatku.
Bližšie informácie o turnaji dostanete prostredníctvom farských
oznamov.
Milý futbalista, začni trénovať.

Gajdošské fašiangy začínajú vždy v posledný piatok pred
veľkonočným pôstom. V tomto roku začali veľmi skoro - 1. februára
v Malej Lehote, kde sa stretli gajdoši zo Slovenska, Čiech , Poľska
a Maďarska. Keďže obec v tomto roku bude oslavovať významné
jubileum založenia na pozvanie väčšieho počtu gajdošov nebolo
dosť finančných prostriedkov. Program bol zložený v jednoduchšej
podobe, ako sme boli zvyknutý. Výsledkom bol jednoduchý ale o
to krajší program, ktorý sa tešil veľkému záujmu divákov. V tomto
programe našu obec reprezentovali Polhoranka, Goluska a Ivetka
Skurčákova.

“ Všetko najlepšie našim jubilantom “
.: 60 rokov :.

.: 75 rokov :.

Janka Hrubjaková
Anna Jochymová
Ján Juritka
Jozef Marlenga6
Ján Prisenžňák
Anna Sučáková

Mária Bandíková
Štefan Juritka
Jozef Pienčák
Ján Rusnák
Karol Sučák,
Justína Vorčáková
Margita Vorčáková

.: 65 rokov :.
Ladislav Reva
Štefan Žitniak
Anton Herud
Jozef Pienčák
Štefan Tarčák
Mária Zboroňová
Jozef Zoššák

.: 80 rokov :.
František Hrubjak
Žofia Pacáková
Žofia Špigurová
Priška Zoššáková

.: 70 rokov :.
Ferdinand Banáš
Anna Plevjaková

Odišli od nás

Milan Skurcoňák, Or. Polhora 927

Na druhý deň sme sa všetci spoločne presunuli do Veľkej Lehoty,
kde sa v sobotu na poludnie stretli majstri Cechu Slovenských
Gajdošov. Večer bol venovaný voľnej zábave v krčme u Domina,
kde sa nachádza historická izba cechu. Na tretí deň v nedeľu,
Gajdošské fašiangy pokračovali v Jedľových Kostoľanoch, kde sa
fašiangovníci z obce spolu s gajdošmi a veriacimi zúčastnili Svätej
omše. Návštevníkom tejto svätej omše sa naskytol netradičný
pohľad na plný kostol veriacich, ktorí boli oblečení v tradičných krojoch. Od toho najstaršieho po najmladšieho účastníka gajdošských
fašiangov.
Pán farár Svätú omšu začal slovami: „Akí ste pekne oblečený..“
všetky piesne boli sprevádzané zvukom gájd a atmosféra sv. omše
bola naozaj netradičná. Tento deň sme ukončili slávnostným galaprogramom a plný krásnych zážitkov a spomienok sme sa šťastne
vrátili domov
Ivan Matis
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