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Noviny občanov a priateľov Oravskej Polhory

Vážení spoluobčania,
Opäť nastal čas prihovoriť sa Vám pri
príležitosti novozvolenia do funkcie
starostu obce. V prvom rade sa Vám chcem
úprimne poďakovať v mene mojom a
v mene všetkých zvolených poslancov, za
prejavenú dôveru ako aj podporu na ceste
k ďalšiemu rozvoju našej obce v novom
volebnom období.
Rok 2011 je na jednej strane pokračovaním
začatej práce, ale aj výzvou pre hľadanie
a riešenie nových projektov, ktoré budú
naďalej vylepšovať životné podmienky
našich obyvateľov. Spoločnými silami sa
pokúsime presadzovať volebný program,
ktorý chceme splniť behom štyroch
rokov tak, aby sme zanechali nielen pocit
uspokojenia, ale hlavne pomohli našim
ľuďom pri požiadavkách na uspokojenie
svojich životných potrieb, čo vidíme
predovšetkým v sprístupňovaní stavebných
pozemkov, dobudovaním nových ciest
s kompletnou infraštruktúrou tj. elektrika,
osvetlenie, vodovod a kanalizácia.
Na úseku životného prostredia je hlavnou
prioritou separovaný zber, čiže triedenie
odpadu podľa komodít tak, aby každý
občan zodpovedne pristupoval k ochrane
životného prostredia vo svojom okolí.

Štatistika obce
rok 2009
Počet obyvateľov: 3 756
narodených 71
odsťahovaných 48
prisťahovaných 45
zomrelých: 25
rok 2010
Počet obyvateľov: 3 770
narodených 57
odsťahovaných 36
prisťahovaných 19
zomrelých: 27

Foto: F.Vorčák

Otázka mládeže je významným cieľom
nášho programu, ktorú chceme podporiť
predovšetkým dobudovaním tréningových
ihrísk a zariadení na zmysluplné trávenie
voľného času.
Rovnako chceme aj naďalej pokračovať vo
využívaní projektov, ktoré formou výziev
v operačných programoch musíme čo
najefektívnejšie využiť v prospech rozvoja
našej obce.
Svojou prácou sa chcem pokúsiť prispieť
k splneniu týchto cieľov čo najviac. Veľmi

Obec oravská Polhora Vás pozýva na
obecný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.1.2010
o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Or. Polhore.
Cena vstupenky pre 2
osoby je 25,- €. Cena
vstupenky zahŕňa: prípitok,
večeru, kávu, zákusok,
víno, neskorú večeru.

Tešíme sa na
Vašu účasť!

si vážim vzájomnú spoluprácu a tolerantnú
atmosféru. Vždy mi záležalo na zlepšovaní
vzájomných vzťahov. Preto Vám všetkým
želám, aby sme hľadali to, čo nás navzájom
spája. Nech tak ako v našich rodinách aj
v našej obci vládne medzi nami dôvera.
Vzájomne si pomáhajme, zabudnime na
vzájomné prieky a obviňovania. Len tak
budeme môcť prekonávať všetko zlé, čo
nás v súčasnom svete obklopuje. K tomu
Vám želám hlavne veľa zdravia, aby ste
mohli svoj život užívať s radosťou. Želám
si, aby ste mali pri každom Vašom osobnom
zámere veľa šťastia, nech sa Vám splnia
všetky Vaše predsavzatia. A do tretice Vám
želám lásku, lásku ku svojím blízkym, aby
Vám ju plným priehrštím vrátili, aby ste
všetci vo svojom živote, vo svojej rodine,
v našej obci prežili čo najviac radostných
chvíľ a nech Vás v novom roku 2011
stretávajú len príjemné starosti.
A ešte jedno úprimné želanie. Nech Pán
Boh chráni našu obec pred všetkými
živelnými pohromami a katastrofami.
Šťastný nový rok Vám praje starosta
obce Peter Horváth, poslanci Obecného
zastupiteľstva obce Oravská Polhora, ako
aj zamestnanci Obecného úradu Oravská
Polhora.
Ing. Peter Horváth
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Komunálne voľby 2010

Starosta obce Ing. Peter Horváth (v strede) a poslanci obecného zastupiteľstva, prvý rad zľava: Kamil Kvasniak, Ľudoví Borovka, Štefan Cubínek,
Štefan Pienták, Peter Šimurdiak, druhý rad zľava: Milan Labudiak, František Herud, Štefan Tyrol, Jozef Kurek, Michal Strnál

Poslanci obce Oravská Polhora

Mgr. Kurek Jozef, 58 rokov

Borovka Ľudovít, 45 rokov

Rodinný stav:
Vzdelanie:
Zamestnanie:
		
Záľuby: 		

Rodinný stav:
Vzdelanie:
Zamestnanie:
		
		
Záľuby: 		

Ženatý, 3 deti
Gymnázium v Námestove.
Do roku 1992 pracoval v strojárňach v 		
Námestove. Od februára 1992 začal pracovať v
štátnej správe, kde pracuje do súčasnej doby.
Futbal, príroda

Cubinek Štefan, 43 rokov
Rodinný stav:
Vzdelanie:
Zamestnanie:
		
Záľuby: 		

Ženatý, 6 detí
Stredná priemyselná škola – stavebný technik
Súkromný podnikateľ, konateľ spoločnosti
Stavebný podnik, s.r.o.
Šport

Ing. Herud František, 34 rokov
Rodinný stav:
Vzdelanie:
		
Zamestnanie:
		
Záľuby: 		
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Ženatý, 2 deti
Stredná lesnícka škola Zvolen, Vysoká lesnícka
škola Zvolen
Súkromný podnikateľ, konateľ spoločnosti
Herplast, s.r.o.
Poľovníctvo

Ženatý, 1 dieťa
Pedagogická fakulta Banská Bystrica
Učiteľ v Základnej škole s materskou školou 		
Oravská Polhora 130
Šport, zemepis a dejiny

Kvasniak Kamil, 43 rokov
Rodinný stav:
Vzdelanie:
Zamestnanie:
		
Záľuby: 		

Ženatý, 3 detí
SOUH Istebné - elektrikár
Do roku 2008 štátny zamestnanec, v súčasnosti
elektrikár
Futbal, rodina

Ing. arch. Milan Labudiak, 36 rokov
Rodinný stav:
Vzdelanie:
		
		
Zamestnanie:
		
		
Záľuby: 		

Ženatý, 2 deti
SPS – Drevárska Zvolen, odbor nábytkár;
STU – Fakulta architektúry Bratislava, odbor:
architektúra
Živnostník
–
Inžinierska,
poradenskokonzultačná činnosť v stavebníctve, vypracovanie
projektovej dokumentácie
Čítanie literatúry, architektúra, šport
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Peter Šimurdiak, 31 rokov
Rodinný stav:
Vzdelanie:
Zamestnanie:
Záľuby:

Ženatý, 2 deti
SOU – strojárske, Námestovo
Živnostník
Šport, príroda

Pienták Štefan, 40 rokov
Rodinný stav:
Vzdelanie:
Zamestnanie:
Záľuby: 		

Ženatý, 3 deti
SOU elektrotechnické, Nižná
Robotník - Drevex Oravská Polhora 225
Príroda, deti

Ing. Strnál Michal, 26 rokov
Rodinný stav:
Vzdelanie:
		
		
Zamestnanie:
		
		
Záľuby:

Slobodný
Obchodná akadémia Tvrdošín, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, odbor 		
regionálny rozvoj
Živnostník, poradenstvo v oblasti prípravy a
implementácie projektov spolufinancovaných
z fondov EÚ.
hudba, turistika

Ing. Tyrol Štefan, 46 rokov
Rodinný stav:
Vzdelanie:
		
Zamestnanie:
		
Záľuby: 		

ženatý, 6 detí
Gymnázium v Námestove, Technická univerzita
vo Zvolene, drevárska fakulta
Živnostník – stolárstvo, výroba a servis 		
hudobných nástrojov.
Hudba, šport

U z n e s e n i e č. 7/2010
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce
Oravská Polhora,konaného dňa 12. decembra 2010
A) BERIE NA VEDOMIE:
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
3. Oboznámenie poslancov obecného zastupiteľstva so zásadami
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a komisií obecného
zastupiteľstva.
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Oravská Polhora na rok 2011.
B) KONŠTATUJE, ŽE:

December 2010

Neprehliadnite !
Podľa zákona o daní z nehnuteľnosti č. 582/2004 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov a všeobecne záväzného
nariadenia o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území
obce Oravská Polhora je potrebné do 31.1.2011 podať
nové daňové priznanie k daní z nehnuteľnosti na rok 2011.
Týka sa to občanov a organizácií u ktorých v priebehu
roka 2010 nastali zmeny:
•
•
•
•
•
•
•

vlastnia alebo stali sa vlastníkmi stavebného pozemku
skolaudovali stavbu rodinného domu
bolo im vydané búracie povolenie na stavbu
kúpili nehnuteľnosť – dom – byt – pôdu
postavili hospodársku budovu, garáž
začali podnikať v dome , byte alebo inej stavbe
uplatniť si úľavu občanov starších ako 70 rokov / list
vlastníctva/
• uplatniť si úľavu občanov ZŤP a ZŤP- S doložiť preukaz
ZŤP, ZŤP S
• odať alebo zmeniť daňové priznanie za občanov, ktorí
zomreli
Tlačivá na Daňové priznania sú na obecnom úrade,
ktoré si môžete vyzdvihnúť a vypísať na Obecnom úrade
v Oravskej Polhore na v pracovných dňoch pondelok až
piatok od 7.00 do 15.00.
Daň z nehnuteľnosti sa bude platiť po vyrubení a doručení
platobného výmeru na rok 2011.

• Komisia pre soc. vecí, rodinu a zdravotníctvo
predseda: Ing. Štefan Tyrol, člen: Štefan Pienták
• Komisia pre cestovný ruch a rozvoj obce
predseda: Ing. arch. Milan Labudiak, člen: Kamil Kvasniak
• Komisia pre investície a rozpočet
predseda: Štefan Cubinek, člen: Mgr. Jozef Kurek
• Komisia pre životné prostredie a pôdohospodárstvo
predseda: Ing. František Herud, člen: Peter Šimurdiak
4. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 v znení neskorších
zmien a doplnkov a odmenu vo výške 15% z ročného platu za rok
2010.
5. Na základe prešetrenia komisiou pre investície a rozpočet úhradu
výdavkov za rekonštrukciu WC pri kostole.
6. Návrh rozpočtu obce Oravská Polhora na rok 2011.
D) ZRIAĎUJE:

1. Novozvolený starosta obce Ing. Peter Horváth zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ľudovít Borovka,
Štefan Cubinek, Ing. František Herud, Mgr. Jozef Kurek, Kamil
Kvasniak, Ing. arch. Milan Labudiak, Štefan Pienták, Ing. Michal
Strnál, Peter Šimurdiak, Ing. Štefan Tyrol zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

1. Komisie obecného zastupiteľstva:
• komisia pre školstvo, kultúru, telovýchovu a šport
• komisia pre soc. vecí, rodinu a zdravotníctvo		
• komisia pre cestovný ruch a rozvoj obce			
• komisia pre investície a rozpočet			
• komisia pre životné prostredie a pôdohospodárstvo

C) SCHVAĽUJE

E) NEZRIAĎUJE:

1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora.
2. Návrhovú omisiu v zložení: predseda: Ľudovít Borovka členovia:
Štefan Cubinek, Ing. Michal Strnál, overovatelia zápisnice: Kamil
Kvasniak, Ing. Štefan Tyrol, zapisovateľka: Janka Heretíková
3. Predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva:
• Komisia pre školstvo, kultúru, telovýchovu a šport
predseda: Ľudovít Borovka, člen: Ing. Michal Strnál

1. Obecnú radu.
F) UKLADÁ
1. Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadanie obecného
zastupiteľstva návrhy ostatných členov komisií v počte 3.
Ing. Peter Horváth, starosta obce
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Rozpočet obce Oravská Polhora
na rok 2011
Bežné príjmy

v€

December 2010
Kapitálové príjmy

Tuzemské kapitálové granty a transfery

v€
317 681

Granty:
Zo štátneho rozpočtu- verejné osvetlenie

250 000

Zo štátneho rozpočtu- Revitalizácia centra v obci

67 681

Kapitálové príjmy spolu:

317 681

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku

688 517

Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve

626 721

Daň z pozemkov

23 298

Daň zo stavieb

19 932

Daň z bytov

441

Nedoplatky na dani

18 125

Daňové príjmy - dane za špecifické služby

39 365

Za psa

872

Za ubytovaciu kapacitu

68

Za užívanie verejného priestranstva

350

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

36 825

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpadynedoplatky

1 250

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

25 456

Z prenajatých budov / KD/

14 040

Bežné výdavky

Z prenajatých budov /OcU/

740

Z prenajatých budov / MŠ /

3 036

Výdavky verejnej správy (Zahŕňa výdavky na chod
Obecného úradu, napr. platy, cestovné náhrady, energie,
školenia, poistenie, poplatky a pod.)

182 165

Z prenajatých budov- Dom Služieb

2 342

989

Z prenajatých budov-pošta

1 258

Finančná a rozpočtová oblasť (Zahŕňa bankové
poplatky)

Z prenajatých bytov

4 040

Iné všeobecné služby /matrika/ (Zaŕňa výdavky spojené
so zabezpečením služieb Matriky)

3 612

Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné
poplatky a platby

15 019

Transakcie verejného dlhu (Zahŕňa splátky úveru)

105 341

Správne poplatky

4 825

3 868

Poplatky za služby-doprava

6 133

Ochrana pred požiarmi (Zahŕňa výdavky spojené so
zabezpečením ochrany pre požiadmi - činnosť DHZ,
napr. cestovné, energie, prevádzkové náklady, poistenie
a pod.)

Za relácie v MR

1 255

Ostatné služby-kopirovanie, služby bytovka

1 551

18 148

Za optrovateľskú službu

1 255

Cestná doprava (Zahŕňa výdavky spojené so
zabezpečením obslužnosti miestnych komunikácií, napr.
posypový materiál, palivo, mazivá na obecný traktor a
pod.)

Nedaňové príjmy-úroky z tuz.úverov, pôžičiek, návr.
fin. výpomocí, vkladov

395

Cestovný ruch (Zahŕňa výdavky spojené so
zabezpečením propagácie obce v oblasti cestovného
ruchu)

600

Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí, vkladov

95

Iné nedaňové príjmy

300

35 152

Tuzemské bežné granty a transfery

777 043

Nakladanie s odpadmi (Zahŕňa výdavky spojené so
zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovania odpadov, napr. zberné nádoby, palivo, mazivá pre zvozový
automobil, výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu na
skládke odpadov)

Transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočtu
životné prostredie

425

Nakladanie s odpad.vodami

4 979

Príspevok Spoločnej úradovni

5 705

Transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočtust.úrad komunikácie

190

Transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočtustavebý úrad

35 160

2 337

Rozvoj obcí - obecné služby (Zahŕňa výdavky spojené
so zabezpečením rozvojových aktivít obce, napr. platy
zamestnancov, poistné, nákup PHM, údržbu kontajnerov, zastávok, verejných priestranstiev a pod.)

Transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočturegister obyv.

1 228

Bývanie a občianská vybavenosť

125

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtuMatrika

13 804

3 612

Verejné osvetlenie (Zahŕňa výdavky spojené so
zabezpečením verejného osvetlenia obce)

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtuprenesená komp.

769 251

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
(Zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou obecnej bytovky,
ktoré sú kryté príjmamy za prenájom obecných bytov)

3 941

Bežné príjmy spolu:

1 545 795

Rekreačné a športové služby (Zahŕňa výdavky spojené
s rozvojom športových aktivít v obci, napr. príspevok
TJ, príspevok MOL, cestovné, údržba ihrisiek, energie
a pod.)

21 088
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Príjmové finančné operácie

v€

Príjmy z ostatných finančných operácií

119 498

Prebytok hospodárenia pred. roka

119 498

Bežné príjmy

1 545 795

Kapitálové príjmy - štátne granty

317 681

Príjmové finančné operácie

119 498

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

10 000

Rozpočtové príjmy spolu

1 992 974

v€
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Čo nás čaká v tomto volebnom období?

Kultúrné služby (Zahŕňa výdavky spojené so
zabezpečením kultúrnych aktivít a podujatí v obci, napr.
mzdy, poistné, energia KD, vnútorné vybavenie KD,
Gajdovačka, Mikuláš a pod.)

35 152

Knižnica

599

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
(Zahŕňa: stretnutie s dôchodcami, spracovávanie obecnej kroniky, tlač novín, údržbu miestneho rozhlasu)

3 357

Náboženské a iné spoločenské služby (Zahŕňa výdavky
spojené so zabezpečním náboženských a ostatných
aktivít, narp. Enegie Domu smútku, nákup prevozného
vozíka do Domu smútku, ozvučenie cintorína, opravu
kaplnky a pod.)

14 446

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou (Materské školy)

233 676

Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (Základné
školy)

769 251

Sociálne zabezpečenie-opatrovateľská služba

9 361

Bežné výdavky spolu:

1 501 029

Kapitálové výdavky

v€

Výdavky verejnej správy

397 642

Nákup autobusu

33 194

Revitalizácia centra v obci - spolufinancovanie projektu

14 351

Revitalizácia centra v obci - Min.pôdohospodárstva

67 681

Verejné osvetlenie- nové ulic, PD Bugaj ZŠ 1-9

19 916

Rek. a moder. ver.osvetlenia + spolufinancovanie
projektu

262 500

Ochrana pred požiarmi

16597

Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice

16597

Správa a údržba ciest

72 706

Geonetrické plány

3 319

Cesty

66 387

Chladiaci pult

3 000

Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

5 000

Trénigové ihriko pri TJ a ZŠ

5 000

Kapitálové výdavky spolu:

491 945

SUMARIZÁCIA
Bežné výdavky

1 501 029

Kapitálové výdavky

491 945

Výdavkové finančné operácie

0

Rozpočtové výdavky spolu

1 992 974

Bežné príjmy

1 545 795

Transféry

317 681

Príjmové finančné operácie

119 498

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

10 000

Rozpočtové príjmy spolu

1 992 974

Hospodárenie celkom

0

Schválený obecný rozpočet je vyrovnaný

(volebný program starostu obce)

Priority činnosti v oblasti územného plánu:
• schváliť prípravu plánov rozšírenie územného plánu obce (I/2011)
• podpora bývania a výstavby sprístupňovaním stavebných pozemkov
(príprava projektov na cesty, inžinierske siete a ich realizácia)
• výstavba vodovodu a kanalizácie s následným napojením na čističku
odpadových vôd v Námestove
• pomoc občanom pri vysporiadaní svojich pozemkov v rámci ROEPu
Spolupráca s miestnou farnosťou:
• začleniť do územného plánu obce a formálne sa podieľať pri realizácií
projektov farského úradu (socha Jána Pavla II, kalvária a námestie pri
farskom kostole)
• príprava vyňatia pozemkov z pôdneho fondu a ich vysporiadanie na
rozšírenie miestneho cintorína
Priorita – životné prostredie:
• separovaný zber – triedenie odpadu podľa komodít
• zveľaďovanie obce – spolupráca obec – občan, úprava okolia, zeleň,
čistota
Činnosť OcÚ:
• využívanie spoločných priestorov (mladí ľudia, dôchodcovia)
na spoločne stretnutia – cvičenie; posedenie pri spoločnom stole
(spomienky na mladosť, problémy, ktoré Vás trápia, návrhy na
zlepšenie morálky do budúcna a pod.)
• verejné diskusie s občanmi obce (min. 2x do roka)
• zlepšovať komunikáciu občan – poslanci – starosta – pracovníci OcÚ
– živnostníci a podnikatelia, prípravou novej webovej stránky obce
• rekonštrukcia a doplnenie chladiacich zariadení v Dome smútku,
ozvučenie celého cintorína
• rekonštrukcia WC pri kostole
• príprava realizačných projektov z fondov EU a štátu pri zveľaďovaní
obce:
»»požiarna zbrojnica a novej výzbroje
»»verejné osvetlenie
»»oprava fasády ZŠ 1-4
»»vodovod v obci – dokončenie k Lesnej správe
»»ochranné opatrenia proti povodiam
»»miestne cesty v obci
»»zberný dvor na separovanie odpadu
»»dokončenie úpravy okolia okolo kaplnky, ZŠ 1-4 a prístupovej cesty
k cintorínu
»»na kultúrne a športové podujatia organizované našou obcou
Šport a kultúra:
• dokončenie rekonštrukcie trávnatého ihriska pri ZŠ 1-4
• výstavba tréningového ihriska v športovom areáli obce
• pokračovať v pravidelných stretnutiach 3 Polhôr, pomoc pri vydaní
náučnej brožúry o histórii Polhôr a futbalového turnaja medzi nimi
• pokračovať v rozšírovaní rámca medzinárodnej spolupráce s gminnou
Jeleśnia – Poľsko, naviazať spoluprácu s mestom Wadowice
• memoriál Valérie Tyrolovej v basketbale žiačok
• organizovať výstup na Babiu horu (15 ročník) pri príležitosti pamiatky
na výstupy Sv. Otca Jána Pavla II. spojený so stretnutím občanov z
okolitých obcí Babej hory zo Slovenska a Poľska a jeho rodného mesta
Wadowice
• dokončenie múzea gajdošstva a kultúry našej obce, GAJDOVAČKA
(12 ročník) – s cieľom zdvihnúť povedomie a záujem našich občanov
hlavne deti ako nastupujúce generácie o jedinečnú kultúru a históriu
našich predkov, jej propagáciou nielen na Slovensku, ale aj v Európe
• pokračovať v stretnutí goralov v Slovensko-česko-poľskom pohraničí
zo zapojením našich občanov
• pripraviť VZN na zavedenie každoročného ocenenia občanov obce
za jej rozvoj a propagáciu vo všetkých oblastiach (pomoc občanom,
šport, kultúra a činy zasluhujúce ocenenie)
• vydanie brožúry o dielach a práci františkánskeho kňaza J.E.Cubinka
• dokončenie náučnej turistickej trasy na najsevernejší bod Slovenska
získavaním finančných zdrojov z fondov EU a iných donorov
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SEPAROVANÝ ZBER

správna cesta k zvýšeniu ochrany životného prostredia
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.

sa uskutočňuje 2-krát ročne vo
veľkoobjemových kontajneroch
podľa oznámenia v obecnom
rozhlase.

Aké druhy odpadov
separujeme?

2. Papier
Čo tam patrí? Staré noviny,
časopisy, kartónové obaly,
papierové vrecia. Zber sa
uskutočňuje prostredníctvom
škôl, kde žiakom dovzdáte v
čase zberu papier, prípadne
osobné odovzdanie v zberných
surovinách.

1. Elektronický šrot
Čo tam patrí? Chladničky,
práčky, sporáky, vysávače,
telefóny, rozhlasové a televízne
prijímače, počítače a iné. Zber

3. Plasty
Čo tam patrí? Plastové obaly
z nápojov a iných potravín,
z kozmetických a čistiacich
prostriedkov, plastové vrecia,

obalové fólie, prepravky, rôzne
úlomky plastov z domácnosti
a garáži. Taktiež plechovky
od nápojov a obaly z džúsov
a mlieka. Zber sa uskutočňuje
v modrých vreciach každý
mesiac
podľa
oznámenia
v obecnom rozhlase.
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, v prípade
väčších úlomkov skla (napr.
pri výmene okien na rodinných
domoch)

V separovaní patríme k najlepším na Orave
Oravská Polhora dlhodobo patrí medzi obce s najväčším množstvom vyseparovaného odpadu. Obyvatelia si postupne uvedomujú význam a nevyhnutnosť
separácie komunálneho odpadu. Neustále sa zvyšujúce množstvo vyprodukovaného
komunálneho odpadu, ktoré čoraz viac znečisťuje životné prostredie a zároveň
odčerpáva značné množstvo finančných prostriedkov z obecného rozpočtu.
Obyvatelia našej obce patria v oblasti separácie k tým „uvedomelejším občanom“
čo dokazuje množstvo vyseparovaného odpadu, kde patríme k najlepším obciam
na Orave.
údaje sú uvedené
v tonách

Január 2010
Sklo

Plast

Jún 2010
Sklo

Plast

November 2010
Sklo

Plast

Oravská Polhora

6 346

1 428

5 627

2 410

5 062

1 100

Rabča

3 490

693

6 289

1 924

5 062

1650

Zakamenné

4 900

1 830

6 600

2 980

8 000

1 800
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5. Textil
Čo tam patrí? Šatstvo, textilné
vrecia, plachty, celty, kusy
látok. Zber sa uskutočňuje
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
uskutočňuje prostredníctvom
škôl po vyhlásení v miestnom
rozhlase v jarných a jesenných
mesiacoch.
OcÚ

TERMÍNY ZBERU PLASTOV
A SKLA
Vývoz plastov:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

12.01.2011
07.02.2011
07.03.2011
08.04.2011
04.05.2011
03.06.2011
07.07.2011
03.08.2011
07.09.2011
06.10.2011
07.11.2011
05.12.2011

Vývoz skla:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

17.01.2011
11.02.2011
11.03.2011
14.04.2011
09.05.2011
09.06.2011
12.07.2011
08.08.2011
12.09.2011
13.10.2011
14.11.2011
12.12.2011
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Projekty - to nie sú len investície do infraštruktúry
Gajdošským chodníkom na najsevernejší bod Slovenska
– projekt podporený Žilinským samosprávnym krajom (ďalej
“ŽSK”). V katastri našej obce sa nachádza turisticky zaujímavá
lokalita. Je to jedinečné miesto - najsevernejší bod Slovenska.
Nachádza sa na holi Modralová v Oravských Beskydách, za
veľkou a malou Babou horou, na 49,36,51° sev. zemepisnej šírky
a 19,27,01° východnej zemepisnej dĺžky. Na tento bod vedie
priamo modrá a červená turistická trasa z hraničného priechodu
medzi Slovenskom a Poľskom, ale turistický zaujímavé
miesto nie je nijako označené ani spropagované, pričom sa
na nej nachádza až 9 turisticky zaujímavých lokalít. Tento
projekt priniesol zmenu, a vďaka nemu sa je možné dosťa aj
k ďalším zaujímavým informáciám.
Deti a tradície - projekt podporený ŽSK zameraný na vytvorenie
takých aktivít, ktoré zabezpečili zmysluplné využívanie voľného
času detí a podporili rozvoj ich osobnostných vlastností. Deti
sa naučili výrobe tradičných a takmer vymretých miestnych
remesiel – bibulkárstvu a výrobe drôtených výrobkov. Výrobky
detí je možné použiť na výzdobu pri spoločenských udalostiach
obce a regiónu a tak zabezpečiť ich prezentáciu pred širokou
verejnosťou. Zároveň sa mohli dozvedieť o tradičnom živote
predkov a naučiť sa zachovávať tradície a špecifickú ľudovú
tvorivosť, ktorú si môžu uchovať pre potreby rozvoja cestovného
ruchu v budúcnosti.
Letný tábor s tradičnými remeslami – podporený od nadácie
Orange. Tento projekt bol zameraný na zachovanie tradícii a
remesiel – bibulkárstvo (práca s krepovým papierom), práca
s drôtom, pletenie prútených košíkov, rezbárstvo, pečenie chleba
a tradičných výrobkov. Tieto tradície sú dedené zo starých
rodičov na deti a vnúčatá. V dnešnej dobe, keď sa vytráca kontakt
medzi ľuďmi a to, čo je staré sa považuje za nepodstatné, chcel
tento projekt poukázať na hodnotu, ktorú ukrývajú staré remeslá
a zručnosti, ale taktiež na vedomosti, múdrosť a skúseností našich
starých rodičova.

"Babiahorský posol" - XIV. ročník výstupu na Babiu horu –
podporený ŽSK bol dvojdňovým spomienkovým stretnutím na
Jána Pavla II určený pre všetkých milovníkov kultúry i prírody a
všetkých jej krás. Nakoľko sme si tento rok pripomenuli 5. výročie
smrti Jána Pavla II, XIV. ročník výstupu na Babiu Horu, ktoré je
spojením turistických aktivít (pamätník Jána Pavla II bol osadený
a slávnostné odhalený 17.augusta 1996) i kultúrneho vystúpenia
sprevádzaných rôznymi sprievodnými atrakciami - svätá omša na
vrchole Babej Hory pri pamätnej tabuli, spev, ľudové tradície i
umenie. Ľudové tradície týkajúce sa Babej Hory nadväzujú na rok
1876, kedy je uchovaná zmienka o tom, že bol odkrytý obelisk na
pamiatku výstupu najvyššieho uhorského palatína Jozefa na tento
vrch a pri tejto slávnostnej príležitosti hrala aj gajdošská muzika
popri cigánskej kapele.

Viac ako len priateľské stretnutie na vrchole Babej hory

Gajdovačka 2010 medzinárodný gajdošský festival – projekt
podporený ŽSK v spolupráci s oravským osvetovým strediskom,
ktorého sa zúčastnilo okolo stovky účinkujúcich zo 7 štátov
Európy. Počas 3 dní bola možnosť kultúrneho vyžitia a prezentácia
oživených remesiel.
Ozveny minulosti vo zvykoch a tradíciách regiónu – podporený
nadáciou SPP. Napriek tomu, že je v regióne Oravskej Polhory
množstvo zaujímavosti i historických kultúrnych pamiatok,
doposiaľ sa nám nepodarilo prebudiť v zmýšľaní miestnych ľudí
hlbší vzťah ku hodnote kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Preto je
v našom záujme urobiť možné kroky k zlepšeniu súčasnej situácie
a s pomocou tohto projektu urobiť potrebné kroky vpred. Je smutný
pohľad na klesajúci záujem o miestny folklór, zvyky a tradície.
Do zmýšľania obyvateľov regiónu sa dostáva vplyv západnej
kultúry, či už prostredníctvom televízie, internetu No a tak to staré
a tradičné sa potláča čoraz viac do úzadia a mnohí obyvatelia ani
nevedia, kde sa nachádzajú zaujímavé a cenné historické miesta
v našom regióne. A práve tento projekt sa chce veľkou mierou
pričniť o ich zviditeľnenie a propagáciu.

Malí a veľkí rezbári priamo v akcii...

Monika Kapičáková, Ivan Matis
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Svetozár Stračina a jeho priatelia
z Oravskej Polhory
Keď
prednedávnom
spomínal
slávny SĽUK na hudobného
skladateľa Svetozára Stračinu,
medzi pozvanými hosťami nechýbali hudobníci z Oravskej Polhory.
Na Oravu vždy spomínal veľmi
rád. Prežil tu jedny krásne Vianoce
v rodine Hanky Rusnákovej v roku
1976.
Bolo to v roku 1976, keď Viliam
Gruska v Oravskej Polhore zbieral
tradičné piesne. Na gajdách hral
Jozef Luscoň a goralské piesne
spievala Anna Rusnáková. Známy
hudobný skladateľ Svetozár Stračina piesne upravil a vytvoril
z nich album. Spolu s podobnými
hudobnými skladbami z iných častí
Slovenska sa tieto piesne stali
podkladom pre mnohé klasické
slovenské filmy. Naša ľudová
pieseň znela vo filme Krutá ľúbosť
a v mnohých filmoch oravského
rodáka Martina Ťapáka.
Na spomienkovom podujatí si
chceli uctiť pamiatku významného
skladateľa, vrátiť sa do čias, keď
brázdil slovenské dediny a zbieral
ľudové piesne. Docieliť sa to dalo
najlepšie pozvaním tých, ktorí so
Svetozárom Stračinom osobne
spolupracovali.
Z trojice hudobníkov dnes žije už len
76-ročný Jozef Luscoň. Spoločnosť
mu v Bratislave robil kamarát
Ludvík Borovka. Hanku Rusnákovú
nahradila dolnokubínska rodáčka,
speváčka SĽUK-u Mária Straková.
„Speváčka bola na jednotku,“
hovorí pán Jozef. „Hrali sme spolu
prvý raz, no bolo to výborné.“
Vystupovanie na veľkom pódiu
pred množstvom divákov sa ujovi
Luscoňovi páčilo. Obával sa však,
že ho zradia jeho milované gajdy.
„Ani za svet som ich nemohol
doladiť. Stále v nich čosi šramotilo,
každú polhodinu hrali inak. Keby

zlyhali počas hrania, radšej by som
bol umrel, ako tam len tak stáť. No
vydržali,“ rozpráva gajdoš.
Ujo Luscoň sa k hre na gajdách
dostal v detstve. Otec hrával
na husliach, tie ho však veľmi
nelákali. Malému Jožkovi kúpila
mama fujarku. Tá ho na pár rokov
zabavila. No keď videl, ako hrá na
gajdách jeho kamarát, chcel sa
to naučiť tiež. „Dal mi zahrať raz,
druhý raz a potom znovu. Išlo to,
časom som si aj vlastné gajdy kúpil
a hrával som častejšie,“ rozpráva.
Hrať sa učil sám, na muzikách,
čosi odkukal od starších gajdošov.
Od mladosti má najradšej začiatok
adventu, fašiangy a páračky.
Vtedy sa hrávalo najviac. Hoci
hra na gajdách nie je jednoduchá,
aj v pokročilom veku si jeden
z najstarších slovenských gajdošov
rád zanôti. „Najviac ma baví hrať na
Vianoce, keď chodíme po rodinách.
Gajdy nesmú nikdy chýbať. Vždy je
veselšie, keď si človek pri speve aj
zahrá.“
Svetozár Stračina sa narodil
v Martine v roku 1940. Základnú
školu navštevoval v Banskej
Bystrici. Tam absolvoval aj štúdium
hry na klavíri a akordeóne na
Hudobnej škole v Banskej Bystrici.
Bol zberateľom ľudových piesní.
Spolupracoval s folklórnymi súbormi
Lúčnica a SĽUK, s množstvom
ľudových
aj
profesionálnych
spevákov. V jeho dielach je
hudba k filmom a televíznym
inscenáciám, scénickú hudbu pre
rozhlas, divadlá, pantomímu. Aj
keď už nežije jeho meno nesie
súťaž v speve autentických piesní
s názvom „Grad Prix Svetozára
Stračinu“, ktorú v roku 2005 získala
Margita Kurákova.
Naďa Kališová

Vystúpenie folklórneho súboru z Lokce
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Polhorské Vianočné trhy 2010
Už po druhý krát sa v našej obci uskutočnilo podujatie, ktoré sa spája
s najkrajšími sviatkami v roku. Polhorské Vianočné trhy sa postupne
stávajú stabilným spoločensko-kultúrnym podujatím, na ktoré sa tešia
mnohí obyvatelia našej obce. Veď čo môže byť krajšie, ako stretnúť sa
so svojimi príbuznými a kamarátmi pri živom Betleheme a nadýchať
sa pravej nefalšovanej vianočnej atmosféry?
Dôležitým prvkom Polhorských Vianočných trhov je aj mobilizácia samotných obyvateľov, ktorí sa čoraz vo väčšej miere podieľajú na ich
príprave a realizácií. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí aj tento
rok prispeli k organizácií podujatia – Obecnému úradu, Dobrovoľnému
požiarnemu zboru, Poľovníckemu združeniu Oravská Polhora, členom
hudobnej skupiny Neopolis, členom divadelného spolku, všetkým
remeselníkom, kuchárom a účinkujúcim a samozrejme sponzorom.
Tešíme sa na Polhorské Vianočné trhy 2011.

Michal Strnál

Vystúpenie detí zo Základnej školy 1-4.

Návštevníci mohli ochutnať aj domáce“špeciality na grile”
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Dobrovoľný hasičský zbor Oravská Polhora bilancuje
Milí priatelia,
chcem sa prihovoriť všetkým členom DHZ i naším spoluobčanom a
zároveň sa obzrieť naspäť, ako predseda DHZ. Je to spoločenstvo,
v ktorom sú obetaví ľudia, ktorí zasvätili svoj život nezištnej práci
pre spoločnosť a neváhajú sa obetovať pre šťastie a spokojnosť
našich spoluobčanov pri zachraňovaní toho najcennejšieho –
životov a majetkov našich ľudí.
Jednou z najkrajších ľudských vlastnosti je
spolupatričnosť. Táto vlastnosť snáď najviac
vystupuje do popredia pri práci DHZ, kde je nemálo
príležitosti prejaviť ju nielen slovom, ale aj činom.
Pri svojej práci sa snažia pomáhať a zachraňovať
materiálne hodnoty, ale neraz nasadzujú aj svoje
vlastné životy, aby zachránili život spoluobčanov.
Niekedy sú situácie, kedy ani táto obetavosť a
vypätie síl nestačia. Živel je často mocnejší ako
človek. Najdôležitejšie je, že každý z členov DHZ je
ochotný pomôcť a podať pomocnú ruku tým, ktorí
to najviac potrebujú. Táto humánna myšlienka
sprevádza DHZ od jeho zrodu.
Chcem poďakovať všetkým členom, ktorí strávili množstvo
hodín pri preventívnych prehliadkach, cvičeniach, školeniach,
brigádnických prácach pri údržbe hasičskej techniky, alebo
plnení hospodárskych, či celospoločenských úloh. Veľká vďaka
patrí najmä za priame zásahy pri požiaroch, keď často s vypätím
všetkých síl a nasadením vlastného života zachraňujú miliónové
hodnoty nielen v našej obci, ale aj mimo nej. Moja vďaka patrí
najmä manželkám a matkám, ktoré svojim porozumením a často

odriekaním prispeli k tomu, že členovia ich rodín mohli dobre
plniť svoje úlohy a zodpovedne pristupovať k svojej práci. Naďalej
však najcennejšia a najplodnejšia zostáva obetavá a nezištná
každodenná drobná práca každého jednotlivca, ktorá bola a je
vždy nosným pilierom DHZ.
Úcta k členom zboru DHZ, ako aj vzťah k tejto práci sa prenáša
z generácie na generáciu. Náplň tejto práce je obsiahla a
vyžaduje si vysokú odbornosť, uvedomelú a dobrovoľnú disciplínu
i podriaďovanie sa kolektívnej výchove. Len svedomitou prácou
dokážeme splniť a zabezpečiť všetky požadované
úlohy.
Oceňujeme dobru spoluprácu s s inými hasičskými
zbormi, okresným hasičským a záchranným zborom
z Námestova a vážime si taktiež všetkých, najmä
sponzorov, ktorí nás podporujú v našej práci.
Dovoľte mi popriať Vám hlavne zdravie, aby ste
naďalej využívali získané poznatky a s láskou a
obetavosťou vykonávali túto ušľachtilú činnosť pre
našich spoluobčanov. V tomto roku sme založili
krúžok mladých hasičov Plameň. Pre zrýchlenie
výjazdov na zásahy sme zakúpili kompresor ktorý
udržiava tlak vo vzduchovej sústave hasičského vozidla a
nákup dvoch výkonných čerpadiel Heron na vyčerpávanie vody
a čerpanie vody do cisterien pri zásahoch tieto čerpadla dokážu
naplniť 4000 l cisternu za 5 minut.
Prajem Vám všetkým spokojné strávené chvíle v kruhu Vašich
rodín i priateľov, či známych a načerpanie nových síl pre ďalšiu
aktívnu prácu. ĎAKUJEME VÁM.
František Plevjak, predseda DHZ

Vianočné trhy na ZŠ 1-4.
Toto najkrajšie obdobie v roku
plného lásky, pokoja, šťastia a
mieru prežívajú ľudia na celej Zemi
a približujú si ho zvykmi a tradíciami,
ktoré prenášajú z generácie na
generáciu si pripomínajú aj deti
v škole.
Neoddeliteľnou súčasťou predvianočnej atmosféry sú už na našej
škole ZŠ s MŠ 1 – 4 Oravská
Polhora tradované a všetkými najmä
deťmi očakávané ich obľúbené
Vianočné trhy. Stali sa nielen
súčasťou predvianočných aktivít na
našej škole, ale miestom radosti a
stretnutí rodičov, starých rodičov
i žiakov, ktorí našu školu síce už
nenavštevujú, ale neustále sa k nám
na tieto akcie radi vracajú z čoho sa
samozrejme veľmi tešíme.
Výrobky,
ktoré
deti
zhotovili
v spolupráci s rodičmi, súrodencami
alebo pani učiteľkami predávali za
symbolické ceny čo bolo dôkazom
toho, že najdôležitejšia bola

radosť z ich prítomnosti či už ako
predávajúcich alebo kupujúcich.
Vrava, smiech a neustály pohyb
všetkých
prítomných
oživovali
celú atmosféru. Každý si tu prišiel
na svoje. Nechýbali medovníčky,
cukrovinky, oblátky, med, výrobky
i ozdoby s vianočnou tematikou,
adventné
vence,
svietniky,
vianočné ozdoby .všetko vianočné i
nevianočné.
Veď koho by nepotešila ručná
práca, milý darček v podobe
jednoduchých výrobkov, do ktorých
malý remeselníci vkladajú i svoje
srdiečko. Pozorovať nadanie ich
obchodného ducha a výraz ich
tváričiek bolo zážitkom a bude ešte
dlho milou spomienkou a dôvodom
tešiť sa na ďalšie vianočné trhy.
Ďakujeme všetkým návštevníkom
Vianočných trhov za ich návštevu
a zaželať všetkým krásne a veselé
Vianoce plných lásky a pokoja.
PaedDr. Krausová Karin
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Aj v našej obci máme majstrov sveta!
„Aj v skromných podmienkach
sa dá dosiahnuť veľa, keď sa
pracuje,“ tvrdí náš rodák Marek
Vorčák (18), ktorý sa spolu so
súrodencami Vladimírom (20)
a Matúšom (18) Metesovcami
už štvrtý rok venuje tlaku na
lavičke. Vie o tom svoje, veď
chlapci v obecnej posilňovni
bojujú s plesňou, chladom,
skladajú sa na elektriku a
cvičia na lavičke, ktorú si sami
pozvárali. Tomu sa povie pravá
Polhorská vytrvalosť!
„Podmienky sú kadejaké.
Máme obecnú posilňovňu, kde
chodíme trénovať. Funguje
už zo desať rokov,“ objasňuje
najstarší
zo
športovcov,
Vladimír Metes. Naša obec
im na cvičenie poskytla
priestory, ostatné si však

museli zariadiť sami. Cvičiť
v podmienkach, v akých by
to iní už najmenej desaťkrát
vzdali sa im vyplatila. Na
tohtoročných Majstrovstvách
sveta v tlaku na lavičke
federácie WUAP v Trnave sa
totiž Marek Vorčák umiestnil
v kategórii dorastencov do
82,5 kg na druhom mieste po
tom, čo zatlačil 135 kg. Jeho
kolega Matúš Metes skončil
v tej istej kategórii tretí. Jeho
dvadsaťročný brat Vladimír
tam súťažil ako junior do 90
kg a po tom ako zatlačil 160
kg, bol štvrtý. Pred dvomi
rokmi sa Vlado zúčastnil aj
Majstrovstiev sveta v Lauchhammeri v Nemecku, odkiaľ si
odniesol prvé miesto.

A čo našim mladým športovcom
momentálne chýba? „Chceli
by sme zohnať novú lavičku,
aká býva na súťažiach, aj
poriadne závažie od nejakého
sponzora, ktorý by nám
pomohol. To by sme najviac
potrebovali,“ tvrdí V. Metes a
dodáva, že momentálne cvičia
na podomácky pozváranom
náradí. Chlapci však majú
guráž, chuť aj motiváciu.
Budúci rok by sa chceli
zúčastniť Majstrovstiev SR,
Európy aj sveta. Dúfajú však, že
sa uskutočnia v niektorej blízkej
krajine, pretože im chýbajú
sponzori. Tento druh športu
je totiž náročný i na náklady
týkajúce
sa
štartovného,
cestovného a špeciálneho
polyesterového odevu. S úsme-

vom však dodávajú, že aj
najlepší kulturisti vyšli práve
z domácich pivníc, takže zlé
podmienky ich zatiaľ nikdy
neodradili. Dokonca si sami
založili športový klub s názvom
Power Team Orava, ktorý je už
pol roka zaregistrovaný pod
Ministerstvom vnútra.
A aké sú ich plány do budúcna?
„Chceli by sme svoj klub
zväčšiť, zapojiť do neho viac
chalanov.
Hľadáme
ľudí,
voláme na súťaže kamarátov,
ktorí cvičia,“ hovorí V. Metes.
Ako nám ďalej povedal,
všetkým mladým chalanom
v dedine by tlak na lavičke
odporučil, lebo stále ide o
pomerne neznámy šport, ktorý
treba zviditeľniť.
(og)

Výsledky sezóny 2010/2011
Oravskej futbalovej ligy
DOSPELÍ - II. trieda
P.č.

Marek Vorčák (vľavo) so súrodencami Vladimírom (v strede) a Matúšom (vpravo)
Metesovcami trénujú už štyri roky na podomácky pozváranej lavičke (v dolnej časti
fotografie), no aj napriek tomu sa môžu pochváliť titulmi z majstrovstiev sveta.
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Z

V

R

P

Skóre

Body

1

Dlhá n/Oravou

11

9

1

1

32 : 5

28

2

Medzibrodie

11

9

0

2

26 : 10

27

3

Breza

11

6

2

3

27 : 14

20

4

Or. Lesná

11

6

2

3

28 : 17

20

5

Or. Polhora

11

5

4

2

27 : 9

19

6

Krivá

11

6

0

5

19 : 21

18

7

Hruštín

11

4

4

3

28 : 18

16

8

Liesek

11

4

1

6

21 : 22

13

9

Leštiny

11

4

0

7

19 : 28

12

10

Podbiel

11

3

2

6

10 : 26

11

11

Habovka

11

2

0

9

18 : 39

6

12

Bziny

11

0

0

11

6 : 52

0

Skóre

Body

ŽIACI - I. trieda
P.č.

Takto vyzerajú trofeje súrodencov Metesovcov, ktorí tlak na lavičke cvičia síce v ťažších
podmienkach, ale tvrdého tréningu sa nezľakli.

Klub

Klub

Z

V

R

P

1

Breza

11

11

0

0

46 : 3

33

2

Krušetnica

11

8

1

2

32 : 8

25

3

Or. Polhora

11

6

2

3

31 : 14

20

4

Lokca

11

5

4

2

18 : 7

19

5

Zuberec

11

5

4

2

23 : 14

19

6

Nižná

11

6

0

5

23 : 23

18

7

Sihelné

11

5

2

4

28 : 18

17

8

Vavrečka

11

4

0

7

17 : 22

12

9

Zázrivá

11

3

1

7

24 : 23

10

10

Mútne

11

1

4

6

10 : 36

7

11

Or. Podzámok

11

1

3

7

19 : 41

6

12

Zubrohlava

11

0

1

10

4 : 66

1
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1

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

Dlhá n/
Oravou

15

2

Istebné

15

9

3

3

50 : 21

30

3

Zubrohlava

15

10

0

5

38 : 21

30

4

Or.Lesná

15

8

4

3

26 : 22

28

5

Klin

15

8

2

5

44 : 27

26

6

Habovka

15

7

3

5

35 : 26

24

7

Zázrivá

15

6

2

7

33 : 29

20

8

Vavrečka

15

6

2

7

38 : 38

20

9

Or.Polhora

15

6

2

7

31:31

20

10

Bobrov

15

5

2

8

29 : 34

17

11

Novoť

15

5

2

8

24 : 44

17

12

Lokca

15

5

0

10

21 : 38

15

13

Beňadovo

15

4

2

9

18 : 62

14

14

Hruštín

15

2

1

12

14 : 44

7

11

1

3

50 : 14

December 2010

Najlepší strelci
P.č.

Hráč

Klub

Najlepší strelci
Góly

P.č.

Hráč

Dospelí

34

1

Stanislav Golák Or. Polhora

2

Peter Kurčinka

3
6

Klub

Góly

Žiaci
12

1

Jozef Volček

Breza

15

Dlhá n/
Oravou

9

2

Roman Žúbor

Zázrivá

13

Dlhá n/
Oravou

3

Robert Zelnický Krušetnica

12

Ivan Jendrišek

8

4

Tibor Vanek

11

Miroslav
Pisarčík

Or. Polhora

7

6

Tatiana Šišková Zuberec

9

8

Dávid Tarčák

Or.Polhora

7

22

Lukáš Briš

Or.Polhora

4

23

Jakub
Štefaniak

Or.Polhora

4

Dorast
1

Jozef Kostroš

Istebné

26

2

Mikuláš Kosmeľ Klin

14

3

Tomáš Pilár

Habovka

13

5

Maroš Žitniak

Or.Polhora

10

18

Pavol Plevjak

Or.Polhora

6

23

Ján Dubašák

Or.Polhora

5

MOL (malá obecná liga)
Čo vlastne znamená táto skratka ? Všetko v skratke o tom, čo
vlastne MOL je. Je to Malá obecná liga, ktorá v našej obci vypĺňa
program mladých ľudí už 2 roky. V lige je v súčasnosti prihlásených
140 hráčov - 90 z nich hrá futbal a 50 hokejbal. Všetci títo mladí
chlapci s hrdosťou reprezentujú našu obec, či už na domácej
pôde alebo v susedných obciach ba dokonca v Námestove , kde
im nedávno v Majstrovskom hokejbalovom zápase ušla medaila
len o vlások a museli sa uspokojiť so 4.miestom. V našej lige je
dostatok aj dospelých, ktorí sú pre chlapcov dobrým príkladom,
učia ich k poslušnosti, pokore a zodpovednosti. Sme radi, že na

Or.Polhora

základe dobrých výsledkov, ktoré naši chlapci dosahujú, sa aj obec
rozhodla týchto chlapcov podporiť tak ako finančne , ako aj dobrým
slovom, čo napomáha k tomu, aby mladí ľudia nachádzali zmysel
života vo veciach, ktoré im vzhľadom na ich vek prináležia - a to
je šport, kultúra, príroda a vzdelanie. V neposlednom rade chceme
poďakovať aj rodičom, ktorí nebránia mladým a vyprevádzajú ich
ako na zápas, tak aj na tréning, ktorý je v zimnom období každú
sobotu od 18:00 do 20:00 hod. v telocvični ZŠ. Sme radi, že
v našej lige vyrastajú nielen dobrí športovci, ale aj zodpovední
mladí ľudia, ktorí s hrdosťou budú rozprávať svojim deťom, ako
významne reprezentovali svoju obec, práve prostredníctvom MOL
– malej obecnej ligy.
Peter Šimurdiak

Reprezentanti Malej obecnej ligy z Oravskej Polhory na Vianočnom turnaji v Rabči
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Spoločná fotografia na vrchole Babej hory pri príležitosti XIV. ročníka výstupu na Babiu horu

Návšteva členov DHZ v poľskom meste Wadovice

V roku 2010
odišli od nás...

Jozef Vargončík
Priška Zoššáková
Lucia Slovíková
Ján Sivoň
Anna Cvoligová
Pavol Majerčík
Ján Rusnák
Mária Vorčáková
Ján Herud
Žofia Herudová

01.01.2010
26.01.2010
08.02.2010
25.02.2010
27.02.2010
18.03.2010
18.03.2010
08.04.2010
29.04.2010
16.05.2010

Jozef Zoššák
Jozef Skurčák
Žofia Špigurová
Jakub Zoššák
Jozef Jaššák
Ján Hrubjak
Jozef Dendys
Ľudovít Vorčák
Anton Kutlák
Milan Matušňák

09.06.2010
10.06.2010
15.06.2010
14.06.2010
28.06.2010
27.07.2010
08.09.2010
23.09.2010
28.09.2010
14.10.2010

Jozef Strnál
František Brenkus
Štefan Plevjak
Johana Balková
Marián Bielek
Katarína Pitáková
Ján Ďurdin

14.10.2010
22.10.2010
28.10.2010
01.11.2010
01.11.2010
09.12.2010
09.12.2010

Česť ich pamiatke !
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