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Vážení a milí občania

Oravskej Polhory

Po celom roku plnom povinností a
každodenných starostí prichádza čas
Vianoc. Je to čas sviatočný, keď sa
spoločne stretávajú rodiny, príbuzní,
priatelia a známi. Je to čas, keď si
spoločne sadáme za sviatočný stôl
a všetci máme k sebe bližšie. Sú tu
Vianoce so svojím tajomným čarom,
s tichou radosťou, so štedrou večerou
i mnohými darmi, s atmosférou, ktorá
dýcha sviežou smrečinou, šíri v ľuďoch
nezvyklú dobrotu a oživuje túžbu po
vnútornom pokoji. Naraz sa cítime
viac ľuďmi, odkrývame krásu rodiny
a priateľstva, zažívame sviatočnú
pohodu.
My, starší máme vianočné sviatky plné
láskavosti, porozumenia, spokojnosti
a srdečnosti zachované vo svojich
spomienkach a srdciach a radi toto
posolstvo
odovzdávame
našim
deťom. Nech čistá krása a úprimnosť
sprevádzajúca

vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších
generáciách. Lebo človek nepotrebuje k životu len konzum a najnovšie
výdobytky vedy a technického pokroku,
ale ukazuje sa, že potrebuje najviac
práve lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť. Vianoce sú aj symbolom pomoci a solidárnosti voči ľuďom
slabším, opusteným, bezbranným. Nie
každý z našich spoluobčanov má ale
to šťastie tráviť vianočné sviatky pri
spoločnom stole so svojimi blízkymi.
Neobracajme sa k nim chrbtom, lebo aj
oni si zaslúžia naše pochopenie, úctu
a dobrotu. Stačí pekné slovo, úsmev či
láskavé pohladenie.
V mene celého obecného zastupiteľstva, ale aj osobne Vám želám do
nastávajúcich krásnych vianočných
dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám
vnútornú silu, stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života.
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a
potešenia z najbližších a ľudí blízkych
Vášmu srdcu.

A keďže sa pomaly blíži aj posledný deň
v roku, dovoľte mi, milí spoluobčania,
popriať nám všetkým, aby sme sa
takto o rok opäť všetci spolu stretli.
Šťastní z toho, čo sme stihli vykonať,
bohatší o nové skúsenosti a plní
energie do ďalšieho roka.
Zaželajme si nádherné Vianoce
a šťastný Nový rok.
Ing. Peter Horváth
starosta obce
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Zo života obce
Vážení hasiči a všetci priatelia,
na tento príhovor som sa tešil
celý rok. Chcel by som Vás
pozdraviť v mene svojom ako aj
v mene výboru Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ) a
popriať Vám šťastné a veselé
vianočné sviatky a úspešný
Nový rok 2010.
Tento rok bol pre našu obec a
DHZ dosť zložitý - mali sme tu
povodne, ktoré zasiahli mnoho rodín, 4 požiare, ktoré si
vyžiadali aj nemalé materiálne
škody na majetku občanov. Pri
našich zásahoch sme sa snažili,
aby vzniknuté škody boli čo
najmenšie. Každý náš zásah
sme sa usilovali vykonávať
s hrdosťou a láskou k blížnemu,
tak ako nám káže motto:
Bohu na slávu, blížnemu na
pomoc. No aj napriek nášmu
úsiliu sme sa aj my nevyhli
kritike spoluobčanov, že sme
to mohli urobiť ináč a lepšie,
no v danej situácii sa každý
hasič musí rozhodnúť v okamihu, čo je to častokrát veľmi
náročné. Každú nebezpečnú

situáciu pozorne spracovávame
a vyhodnocujeme, čím chceme
prispieť k vytvoreniu skutočne
bezpečnej obce, ktorá je domovom pre všetkých našich
obyvateľov.
Tento rok sme v spolupráci
s obecným úradom oplotili
objekt DHZ, zabezpečili technické a materiálne vybavenie
a v rámci našich možnosti sa
podieľali aj na organizovaní
každoročného výstupu na
Babiu horu.
Vykonali sme mnohé preventívne kontroly pri ktorých
boli zistené nedostatky, ktoré
sa nám však podarilo včas
odstrániť a predísť tak vzniku
nebezpečenstva. Veď z malého
ohníka vznikne veľký oheň
a potom to už nie je ľahké.
Náš hasičský zbor reprezentoval obec v súťažiach, kde
si preveril svoje schopnosti
v hasičskom športe. Úspechy
v silnej konkurencii a so zastaranou technikou boli rôzne.

No aj napriek tomu sme získali
viaceré
dobré
výsledky:
1. miesto v Bobrove, 2. a 4.
miesto v Námestove, 14. miesto
v okresnej súťaži, za čo chcem
poďakovať hlavne mladým
hasičom, ktorí zodpovedne
pristupujú k svojej práci
Zúčastnili sme sa medzinárodných osláv, kde sme
reprezentovali
našu
obec
a DHZ. Chcel by som sa
poďakovať aj sponzorovi Jozefovi Hrubjakovi, ktorý nás
finančne podporil.
Náš hasičky zbor sa omladzuje a preto treba rozmýšľať
aj o nových veciach ako sú
technika, ktorá už dosluhuje
a budova DHZ. Nakoniec by
som sa chcel poďakovať starostovi Petrovi Horváthovi,
obecnému zastupiteľstvu, že
nám vychádzali v ústrety.
Moja vďaka patrí aj všetkým
členom
DHZ,
ktorí
sa
akýmkoľvek spôsobom realizovali v našom hasičskom
zbore počas celého roku 2009
a chcel by som im popriať veľa
úspechov v nasledujúcom roku
2010.

Konajme v duchu našich
starých otcov s vedomím, že
poslanie, ktoré plníme je
krásne, ušľachtilé a nanajvýš
potrebné pre našu spoločnosť.
Majme na mysli, že máme
byť
pripravení
pomôcť
svojmu blížnemu v akejkoľvek
nebezpečnej situácii. To nech
je mottom našej práce aj pre
ďalšie roky, pretože hasičský
zbor je jedinou organizáciou,
ktorá dlhodobo pretrváva
v našej obci a je jediná, ktorej
činnosť nikdy nezanikla a stále
prináša úžitok občanom obce a
jej okoliu.
K tomu Vám chcem milí
členovia hasičského zboru
zaželať
pevné
zdravie,
šťastie, veľa pokoja, aby sme
spoločnými silami dokázali
urobiť všetko pre naplnenie
nášho poslania, pre dobro
každého z nás.
Nech nám v tom pomáha
náš milostivý patrón svätý
Florián !
František Plevjak
predseda DHZ

Vianočná báseň
Sneh padá na krásu bielych
striech, z domovov je počuť
detský smiech.
Padá, tancuje v rytme snov
je zima tak sa hrajme s ňou!
Strom stojí v kútoch detských
hier, kto má srdce ten cíti mier.
Pohodu, lásku, čo chceme viac
znovu tu máme vianočný čas.
Sneh padá až na svoj fádny
cieľ
kto hľadá ten nájde to, čo chce.
Smútok a slzy odplavia sa preč
našiel som nádej, strácam reč.

Členovia DHZ podieľajúci sa na organizácii výstupu na Babiu horu
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Pohoda, láska, čo chceme viac
znovu tu máme vianočný čas.
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NetradičNá oslaVa poľoVNíkoV

Poľovnícke združenie Oravská Polhora oslavovalo
v novembri 15. výročie svojho vzniku. Celá slávnosť sa
začala 7.11.2009 na Oravskom hrade a ukončená bola
8.11.2009 Svätohubertovskou omšou vo farskom kostole
v Oravskej Polhore, na ktorej sa zúčastnila aj nepoľovnícka
verejnosť.

zbrojnošov, tiež na Oravskom hrade. Išlo o výnimočnú udalosť
nielen pre poľovníkov z Oravskej Polhory, ale aj poľovníkov
z celej Oravy a Slovenska. Jej výnimočnosť spočívala hlavne
v tom, že nie je bežná a poľovníci z Oravskej Polhory začali
novú tradíciu, ktorá iste nájde pokračovateľov medzi kolegami poľovníkmi na celom Slovensku a zviditeľní aj našu obec.

Na Oravskom hrade pozostávala oslava z dvoch častí. Prvá
časť začala svätou omšou v kaplnke sv. Michala, počas
ktorej bola požehnaná štandarda (zástava) poľovníckeho
združenia. V druhej časti sa vykonal akt slávnostného
prevzatia zástavy všetkými členmi združenia v sále

Poľovnícke združenie v Oravskej Polhore patrí medzi
najaktívnejšie na Orave a právom sa mu dostalo cti mať
vlastnú štandardu.
redakcia

Zo žiVota materskej školy pri
Základnej škole 481

Cieľom nášho Školského vzdelávacieho
programu „Dieťa a svet „ v materskej
škole je rozvoj kľúčových kompetencií /
schopností/ ,aby dieťa bolo schopné samostatne a s pomocou rodičov a učiteľky
ich uplatňovať, ďalej rozvíjať a na základe
týchto kompetencií neskôr zvládnuť
učivo prvého ročníka v základnej škole a
úspešne sa začleniť do spoločnosti.

Svätá omša v kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade

Kompetencie učiteľky rozvíjajú cez hry,
edukačné aktivity, zážitkové učenie. Ide o
cieľavedomý, systematický, zmysluplný,
riadený proces učiteľky. Dominuje hra,
je zábavou a umožňuje dieťaťu učiť sa
prirodzeným spôsobom. Odráža všetko,
čo sa deje v prostredí dieťaťa.
Projektové zážitkové učenie citovo,
rozumovo, pohybovo obohacuje dieťa.
Takýchto dní plných zábavy a zážitkov
našej materskej škole od septembra bolo
dosť:
• ježkova záhrada
• šarkaniáda
• ovocný deň
• Zeleninový deň
• mliečny deň
• adamko hravo – zdravo
• mikuláš
• Čertovinky
• Zvyky od lucie do vigilie
• Vianočné koledy a veľa iných.
Janka Pukáčová

Slávnostné prevzatie zástavy v sále zbrojnošov na Oravskom hrade
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U z n e s e n i e č. 8/2009
z riadneho zasadania OZ obce
Oravská Polhora,
konaného dňa 11.12.2009
A) BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť Lesného združenia obce
Oravská Polhora o prerokovanie
problematiky súkromných lesov.
2. Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Oravská Polhora na rok 2010.
B) SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného
zastupiteľstva
obce
Oravská
Polhora.
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda
Kamil
Kvasniak,
členovia Anton Hrubjak a Ing.
Jozef Piták, overovatelia zápisnice Ing. arch. Milan Labudiak a
Ing. Michal Strnál a zapisovateľku
Janku Heretíkovú.
3. Úhradu 330,- € (9.941,58 Sk) za
prenájom pozemku na parkovanie
motorových vozidiel za rok 2009
Antonovi Marlengovi, bytom
Oravská Polhora čs. 902.
4. Finančný príspevok vo výške
100,- € (3.012,60 Sk) z rezervy
pre Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb pre dospelých v
Novoti na aktivity v rámci trávenia
voľného času klientov.
5. Žiadosť Petra Kutliaka a manž.,
bytom Oravská Polhora čs. 285
o súhlas k výstavbe rodinného
domu na KN parcelách č. 9020/10,
9020/11 v k.ú. Oravská Polhora s
tým, že infraštruktúru si žiadatelia
vybudujú na vlastné náklady.
6. Odpredaj neknihovaných parciel
KN parcela č. 7915/7 o výmere
24 m2, KN parcely č. 6944/77 o
výmere 107 m2 a KN parcely č.
6944/78 o výmere 38 m2 v k.ú.
Oravská Polhore vo výške 1,50 €/
m2 (45,19 Sk/m2) pre Miroslava
Revaja, bytom Oravská Polhora
čs. 370 z dôvodu posunu miestnej
komunikácie pri výstavbe rodinného domu.
7. Finančný príspevok vo výške
50,- € (1.506,30 Sk) z rezervy pre
Úniu nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, Základná organizácia
č. 65 Námestovo na realizáciu
rôznych podujatí pre členov.
8. Doplnok č. 1/2009 Všeobecne
záväzného
nariadenia
obce
Oravská Polhora č. 2/2008
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Samospráva
o daní z nehnuteľností, ktorým sa
vykonáva zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov.
9. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Oravská Polhora č. 3/2009 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Oravská Polhora.
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Polhora
č. 4/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Oravská
Polhora.
11. Rozpočet obce Oravská Polhora na rok 2010.
12. Odmenu starostovi obce za rok
2009 vo výške 12% zo súčtu platov za obdobie 2009.
C) ZAMIETA
1. Žiadosť o finančný príspevok
pre neziskovú organizáciu KVAPKA so sídlom v Trstenej, Západ
1056/24, nakoľko obec separáciu
odpadu zabezpečuje cez Združenie
Biela Orava.
2. Žiadosť M&CORPORACY,
s.r.o., Hlavná 629, Rabča o prenájom priestorov v budove bývalej
pošty, nakoľko obec nemá voľné
priestory na prenájom.
D) RUŠÍ
1. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Oravská Polhora č. 1/2008 a
doplnok č. 2/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Oravská Polhora.
Ing. Peter Horváth
starosta obce

Zapísal: Kamil Kvasniak, poslanec Obecného zastupiteľstva
obce Oravská Polhora a predseda
návrhovej komisie.

Návrh rozpočtu obce Oravská Polhora
na rok 2010
Príjmová oblasť
Bežné príjmy

2010

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
111 003
Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve
121 001
Daň z pozemkov
121002
Daň zo stavieb
121003
Daň z bytov
121002
Nedoplatky na dani
Daňové príjmy - dane za špecifické služby
133 001
Za psa
133004
Za predajné automaty
133006
Za ubytovaciu kapacitu
133 012
Za užívanie verejného priestranstva
133 013
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
133013
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-nedoplatky
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
212 002
Z prenajatých pozemkov
212 003
Z prenajatých budov / KD/
212 003
Z prenajatých budov-pošta
212 003
Z prenajatých bytov
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221004
Správne poplatky
223 001
Za vodné
223 001
Poplatky za služby-doprava
223 001
Za relácie v MR
223 001
Za optrovateľskú službu
Nedaňové príjmy-úroky z tuz.úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov
242
Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, návratných fin.výpomocí, vkladov
291004
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery
312 001
Transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočtu životné prostredie
312 001
Transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočtu-st.úrad komunikácie
312 001
Transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočtu-stavebý úrad
312 001
Transfery v rámci verejnej správy-zo štátneho rozpočtu-register obyv.
312 001
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu-Matrika
312001
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu-prenesená komp.
312001
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu-školy
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
233 001
Z predaja pozemkov
Tuzemské kapitálové granty a transfery
321
Granty
Zo štátneho rozpočtu- verejné osvetlenie
Zo štátneho rozpočtu- revitalizácia centra
322 001
Zo štátneho rozpočtu- škola 1-9 OP 130
Kapitálové príjmy spolu:
Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
454 001
Prebytok hospodárenia pred. roka
454 002
Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce
Príjmové finančné operácie

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy - štátne granty
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu

v€
777 289

715 159

23 200
19 500
430
19 000
36 360
770
0
140
350
35 000
100
15 300
0
8 000
3 500
3 800
14 250
4 000
200
8 000
1 000
1 050
600
300
300
0
748 128
534
180
3 834
3 900
3 680
700 000
36 000
1 591 927

0
1 242 000
250 000
332 000
660 000
1 242 000
20 000
20 000
20 000

1 591 927
1 242 000
20 000
10 000
2 863 927

Výdavková oblasť
Bežné výdavky
01.1.1 Výdavky verejnej správy
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
631
632
633 001
17.12.2009
633 002
633 006
633 009
633 013
633 016
634 001
634002
634 003
634 005
635

Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Všeobecný materiál-kancel.potreby,tlačiva
Knihy,časopisy,noviny,učebnice
Softvér a licencie
Reprezentačné-OcÚ
Dopravné OcU, Autobus, Mikrobus
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Poistenie
Dialničné známky, poplatky
Rutinná a štandartná údržba

2010
v€
230 483
82 000
28 660
700
10 000
1 000
0
1 000
1 500
1 000
3 000
10 000
5 000
1 600
50
300

Energie, voda a komunikácie
632
Interiérové vybavenie
633 001
Výpočtová technika
633 002
Všeobecný materiál-kancel.potreby,tlačiva
633 006
Knihy,časopisy,noviny,učebnice
633 009
Bežné
Softvér a licencie
633
013výdavky
2 / 2009
Reprezentačné-OcÚ
633 016
01.1.1
verejnejOcU,
správy
Dopravné
Autobus, Mikrobus
634
001Výdavky
Mzdy, platy,
sl.príjmy
vyrovnania
610
634002
Servis,
údržba,
opravyaaost.osobné
výdavky s tým
spojené
Poistné a príspevok do poisťovní
620 003
Poistenie
634

631 005
Cestovné známky,
náhrady poplatky
Dialničné
634
Energie,avoda
a komunikácie
632
635
Rutinná
štandartná
údržba
Interiérové
633 006
001
Rezerva
OZvybavenie
635
Výpočtová technika
633 002
002
Nájomné-poštový
priečinok, parkovné autobus
636
Všeobecný
materiál-kancel.potreby,tlačiva
633 001
006
Školenia,
kurzy,
semináre, porady,
637
Knihy,časopisy,noviny,učebnice
633 003
009
Propagácia,
reklama a inzercia
637
Softvér a licencie
633 004
013
Všeobecné
služby-zhot.klúčov,pečiatok,tonery
637
Reprezentačné-OcÚ
633 005
016
Špeciálne
služby-BOP
637
Dopravnénotarské,súdne
OcU, Autobus, Mikrobus
634 012
001
Poplatky
637
634002
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Stravovanie
637
014
Poistenie
634 015
003
Poistné-majetku
OcÚ
637
Dialničné
známky, poplatky
634 016
005
Prídel
do sociálneho
fondu
637
635 023
Rutinná známky
a štandartná
údržba
Kolkové
y
637
Rezerva poslancom
OZ
635 026
006
Odmeny
637
Nájomné-poštový
636 027
002
Dohody
o vykonanípriečinok,
práce parkovné autobus
637
Školenia,
kurzy,projektov
semináre, porady,
637 027
001
637
Za
spracovanie
Propagácia,
reklama
a inzercia
637 003
01.1.2
Finančná
a rozpočtová
oblasť
Všeobecné
služby-zhot.klúčov,pečiatok,tonery
637 012
004
Poplatky
banke
637
Špeciálne
služby-BOP
637 005
01.7.0
Transakcie
verejného
dlhu
Poplatky notarské,súdne
637 002
012
Splácanie
úrokov v tuzemsku Dexia a SZRB
651
Stravovanie
637 014
821005
Splácanie
tuzemskej istiny
Poistné-majetku
OcÚ
637 015
01.3.3
Iné všeobecné
služby /matrika/
Prídel platy,
do sociálneho
637 016
Mzdy,
sl.príjmy fondu
a ost.osobné vyrovnania
610
Kolkovéaznámky
y
637 023
Poistné
príspevok
do poisťovní
620
Odmeny poslancom
637 006
026
Všeobecný
materiál
633
Dohody
o vykonaní práce
637 027
03.2.0
Ochrana
pred požiarmi
637 027
Za spracovanie
projektov
631
Cestovné
náhrady
01.1.2 Finančná
a rozpočtová
oblasť
Energie,
voda a komunikácie
632
Poplatky banke
637 004
012
Prevádzkové
stroje, prístroje, zariadenia
633
01.7.0
verejného
Pracovné
odevy,dlhu
obuv a pracovné pomôcky
633
010Transakcie
Splácanie úrokov v tuzemsku Dexia a SZRB
651 016
002
Reprezentačné
633

821005
Splácanie tuzemskej istiny
634001
Dopravné-nafta
01.3.3
služby /matrika/
Servis a údržba
634
002Iné všeobecné
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610 003
Poistenie-PZP
634
Poistné a
a štandartná
príspevok do
poisťovní
620
635
Rutinná
údržba
Všeobecný
materiál
633
006
Všeobecné služby-revizie, kontroly
637 004
03.2.0
pred požiarmi
Špeciálne
služby-psychotesty
637
005Ochrana
631 015
Cestovné náhrady
Poistné-požiarníkov
637
Energie, zamestnancov
voda a komunikácie
632 027
Odmeny
mimop.pomeru
637
Prevádzkové
stroje, prístroje, zariadenia
633 006
004
Členské
známky
642
633 010
04.5.1
Cestná Pracovné
doprava odevy, obuv a pracovné pomôcky
Reprezentačné
633 006
016
Všeobecný
materiál-posypový materiál
633

634001
Dopravné-nafta
Palivo,
mazivá-traktor
634
001
Servis aaúdržba
634 002
635
Rutinná
štandartná údržba-ciest
Poistenie-PZP
634 003
Zimná
údržba ciest - dodavateľsky
637
Bežné výdavky
635
04
73C
t Rutinná
ý ruch
ha štandartná údržba
04.7.3
Cestovný
Bežné
výdavky
Všeobecné služby-revizie, kontroly
637 004
Publikácie, brožúry
633 009
Špeciálne služby-psychotesty
637 005
637003
Propagácia a reklama
Poistné-požiarníkov
637 015
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
Odmeny zamestnancov mimop.pomeru
637 027
Všeobecný materiál-nádoby
633 006
Členské známky
642 006
Palivo a mazivá - Bobr
634 001
04.5.1 Cestná doprava
Servis a údržba - Bobr
634 002
Všeobecný materiál-posypový materiál
633 006
Poistné Bobr
634 003
Palivo, mazivá-traktor
634 001
Za uloženie a likvidáciu odpadu
637 004
635
Rutinná a štandartná údržba-ciest
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami
Zimná údržba ciest - dodavateľsky
637
Všeobecné služby-kanalizácia
637 004
04 7 3 C t
ý
h
05.6.0 Príspevok Spoločnej úradovni
Príspevok Spoločnej úradovní
641 006
Príspevok na separovaný zber
641 006
6.2.2 Rozvoj obcí - obecné služby
611
Tar.plat - Marlenga, Kubuliak,Kozák,Gužíková
620
Poistné, príspevky do poisťovní
631
Cestovné výdavky
632
Telefón
633
Tovary a služby-prac. náradie,čistiace potreby
634
Palivo-traktor
634
Údržba, servis, PZP a ostatné
635
Údržba kontajnerov, zastavok, verej. priest.
637
Stravovanie

06.3.0 Bývanie a občianská vybavenosť
Údržba vodovodov
635 004

631
Cestovné výdavky
30
10 000
632
Telefón
200
1 000
633
Tovary a služby-prac. náradie,čistiace potreby
500
0
634
Palivo-traktor
3 000
1 000
www.oravskapolhora.sk
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634
Údržba, servis, PZP a ostatné
5 000
1 500
635
Údržba kontajnerov, zastavok, verej. priest.
2010
1 000
1 000
Polhorské637
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v €3 000
500
230
483
06.3.0 Bývanie a občianská vybavenosť
200
10 000
Údržba vodovodov
82
000
635 004
200
5 000
28
660
06.4.0 Verejné osvetlenie
12 200
1 600
Energie
700
632 001
10 000
50
10 300
000
635006
Rutinná a štandartná údržba
1 500
VO - vianočná výzdoba
000
635 004
700
631 843
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
4 800
4000
1 700
000
632
Energia, voda- DS, Bytovka, WC
3 500
Standartná údražba - WC
1 500
635
1 000
400
Poistné-bytovka
000
637
300
11 000
000
08.1.0 Rekreačné a športové služby
24 100
13 500
Energie
10 100
000
632 001
2 000
Materiál-čistiace potreby
52700
000
633
1 000
Dopravné-Avia,nafta,údžba,PZP
1 500
600
634
2 000
50
635
Rutinná a štandartná údržba ihriska
10 000
880
Budov, objektov alebo ich častí a čistička
300
635 006
150
Dohody- zastupovanie vodiča
63
843
637 027
300
1 500
Kultúrné aktivity-Stretnutie Polhor
400
637
500
1 000
Prispevok TJ
700
642
8 300
10 000
400
08.2.0 Kultúrné služby
34 844
1 000
Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania
000
611
12 000
11 000
Poistné a odvody do pisťovní
500
620
4 194
1291 500
Cestovné
100
631
150
10 000
Energia, voda
632
5 000
1192700
500
Materiál-uhlie, svadobka
500
633
10 000
3 680
Údržba-spotrebičov
880
635
500
2 170
Služby-Kul. Podujatia-Gajdovačka,Mikulaš
150
637
3 000
760
1 750
500
08.2.0.5 Knižnica
400
Knihy
000
633
200
101 003
Odmena knihovníka
10 000
637
200
30
000
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
3 650
11 000
000
Stretnutie s dôchodcami
637
1 500
11 460
129 100
500
Kronika
637
150
10 800
000
Všeobecný materiál-tlač novin
633
1 500
119 300
500
635
Miestny rozhlas-údržba
500
3 200
680
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
5 000
2 188
170
Energie-Dom smutku
Bežné
2010
632 001výdavky
1 000
760
5 000
635
Rutinná a štandartná údržba-Dom smútku
Bežné výdavky
2010 500
750
100
Budov, objektov alebo ich častí-cintorín
635 006
2 000
10 150
003
642
Čl. príspevky-ZMOS,ZMOBO,APAST
1 500
30
105
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
270 180
1 500
000
Originálne kom. 1-9 Or. Polhora
92 950
1 460
Originálne kom. 1-4 Or. Polhora
70
167 230
100
Vlastné príjmy škôl
17 500
10 000
800
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
736 000
1 500
300
Prenesené komp. 1-9 Or. Polhora
517 000
5 000
200
Prenesené komp. 1-4 Or. Polhora
183 000
10 000
188
Ostatné účelové príjmy škôl
36 000
1
000
2010
5 600
000
10.1.2.3 Sociálne zabezpečenie-opatrovateľská služba
3 572
600
2010
Mzdy, platy a os. osobné vyrovnania
100
611
2 350
300
Poistné a odvody do pisťovní
150
62
822
300
čistiace prostriedky
105
633
200
29 970
Pohreby v Rabči
200
637
500
1 000
70
Bežné výdavky spolu:
1 565 927
10 000
Bežné výdavky
2010
17 500
1 500
1 500
Kapitálové
výdavky
v€
470
5 000
01.1.1 Výdavky verejnej správy
640 000
17 000
10 000
Projektová dokumentácia na proj.Rev. centra
717
20 000
300
1 000
Revitalizáícia centra v obci OP
717
350 000
300
600
Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia
718
270 000
6 000
04.5.1.3 Správa a údržba ciest
98 000
3 000
Geonetrické plány
716
3 000
3 000
Cesty
717
60 000
41 945
Parkoviko okolo OcÚ
717
35 000
23 500
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
560 000
8 215
Stavebné úpravy ZŠ 1-9 OP
717
560 000
30
1 298 000
Kapitálové výdavky spolu:
200
500
Návrh rozpočtu obce Oravská Polhora
3 000
na rok 2010 je vyrovnaný.
5 000
1 000
500
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ZŠ s MŠ 1. - 4.
Vianočný koncert

AEROBIC PRE CELÚ ŠKOLU

Vianoce sú už tu. Už jedenásty rok ich v škole vítame
vianočným koncertom. Niesol sa v duchu náboženských tradícií
a staro-dávnych zvykov. Žiaci pripravili program plný piesní,
básní, vinšov, kolied, tancov a prekvapení. Rodičia sledovali
svoje detské talenty s pýchou. A naozaj bolo sa na čo pozerať
- spievala a radovala sa celá naša škola.

Aerobic sa v ZŠ s MŠ v Oravskej
Polhore 481 stal už tradíciou.
Tento rok sa konal 28.10.2009.
Každoročnou organizátorkou
je pani učiteľka Mgr. Katarína Poláčková, ktorá deťom
zároveň predcvičuje. Táto tzv.
„hodina telesnej výchovy“ je pre deti výnimočná už
len tým, že môžu všetky deti
z celej školy cvičiť na veľkej
chodbe spoločne, čo je pre
deti nielen trochu „iné“ , ale aj
zábavné a príťažlivejšie.

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. Prajeme všetkým
ľuďom krásne Vianoce , prežité v pokojnom kruhu rodiny,
v duchu radosti z narodeného dieťatka.
Zamestnanci a žiaci ZŠ 1.-4.

Piati
proti
Piatim
Chceli sme žiakom spestriť sychravé novembrové dni a tak
sme vymysleli zábavnú súťaž na motívy televíznej hry, ktorou
sme nadviazali na pôvodné Vilomeniny. Súťažili všetci okrem
prvákov, keďže tí ešte nevedia čítať. Vytvorili sme družstvá po
5 žiakov. Títo súťažili navzájom v dueloch v 2 kolách.Víťazi
1.kola postúpili do finále. Hra bola zameraná na odbúranie
stresu, záťaže a odreagovanie sa.
Priniesla mnoho zábavných a prekvapivých momentov. Vyhrali najmenší - žiaci 2.B triedy. Boli najviac súťaživí, pohotoví a
s náskokom vyhrali finálové kolo, kde sa body zdvojnásobovali V hre boli použité tieto zábavné otázky z prostredia
našej školy:
1. Koľko tried je v našej škole?
2. Ktorá miestnosť našej školy je najväčšia?
3. Aké jedlo zo školskej jedálne majú žiaci najradšej na obed?
4. Ktorý predmet majú žiaci najradšej?
5. Ako sa volá pani riaditeľka?
6. Koľkokrát zazvoní do 13.00 h?
7. Koľko rokov majú žiaci, ktorí navštevujú prvý ročník?
8. Kto je v našej škole najväčším nezbedníkom?
9. Aká farba je najobľúbenejšou farbou našej pani riaditeľky?
10. Čo potrebuje mať žiak v škole?
Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu a žiaci víťazného
družstva dostali aj symbolické odmeny.
strana | 6

Mgr. Poláčková,organizátorka

Okrem základnej úlohy, ktorú plníme a to pohybom
k zdraviu si deti vytvárajú to hlavné a to je prirodzenú
radosť z pohybu. O tom, že je táto akcia u žiakov
veľmi obľúbená svedčí aj úžasná veselá atmosféra,
ktorá tu vždy panuje. Touto akciou sa pani učiteľka
snaží v deťoch vzbudiť možno trošku inou ako klasickou formou radosť z pohybu, pozitívnu energiu a
celkovo pozitívny vzťah nielen na zdravie, ale aj na
ich psychiku.
PaedDr. Karin Krausová

Čo pripravujeme

Medovnikári

Už sú tu dlhé zimné večery a
studené dni. Aby sa deti nenudili, pripravili sme si pre ne zopár
pekných aktivít :

Hoc sme ešte maličkí,
piekli sme medovníčky.

JANUÁR

Boli rôzne, pekných tvarov,
nebolo ich veru málo.

1. Sánkovacie všeličo
2. Výstavka hračiek
3. Rozprávkové vretienko
4. Kvíz o rodnej dedine
5. Prvá pomoc
6. Stavanie snehuliakov
FEBRUÁR
1. Zápis do l. ročníka
2. Pytagoriáda
3. Valentínske srdce a pošta
4. Maškarný ples-výzdoba
5. Maškarný ples
MAREC
1. Výstavka kníh s predajom
2. Vychádzka – knižnica
3. Hviezdoslavov Kubín
4. Slovenský slávik
5. Rozprávka pre celú školu
6. Anglický kvíz

Všetky sú tak voňavé,
sladučké a chrumkavé.
Pekne sme ich ozdobili,
spoločne ich zabalili,
aby sme si pochutili.
Pomohli nám učiteľky,
taktiež ruky riaditeľky.
Prekvapenie pre vás
máme,
každému vám jeden dáme.
Aby sme vás prekvapili,
s darčekom vás potešili.
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Mikulášska čižmička
Na príchod Mikuláša sa tešia všetky deti. Pri tejto príležitosti
žiaci z ročníkov 1.-4. vyrobili netradičné mikulášske čižmičky,
ktoré zdobili nástenky na chodbách a zároveň prázdne čakali na
príchod Mikuláša, ktorý ich naplní darčekmi. Žiaci sa na záver
dočkali sladkej odmeny.

V rámci regionálnej výchovy sa žiaci z 1.A, 1.B a z druhého
ročníka zúčastnili na kultúrnom vystúpení „Gajdovačka“ v obci,
kde sa oboznámili s ľudovými piesňami, ľudovými nástrojmi a
ľudovým krojom. Táto akcia zanechala u žiakov silné dojmy, ktoré
žiaci budú postupne oživovať na hodinách regionálnej výchovy,
výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a slohu.

Regionálna hračka
Najkrajším darčekom pre menšie deti bola v minulosti aj
v súčasnosti hračka. V minulosti bol výber hračiek obmedzenejší
ako dnes. Žiaci z 1.A triedy sa zúčastnili výstavy regionálnej hračky
v kultúrnom dome v Námestove, ktorá bude vhodným doplnkom
pri vyučovaní regionálnej výchovy. Vystavené hračky si mohli žiaci
nielen obzrieť, ale mohli sa s nimi aj zabaviť, čo bolo pre nich
veľkým zážitkom.

Vianočné tvorivé dielne
V súvislosti s príchodom Vianoc sa v ročníkoch 1. - 4.
konali tvorivé dielne s vianočnou tematikou: pečenie
medovníkov (3.roč. a 4.roč), modelovanie, vykrajovanie a kreslenie vianočných ozdôb a darčekov (1.A,
1.B, 2. ročník). Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť
realizovať túto aktivitu – pečenie medovníkov priamo
v školskej jedálni , kde si premenili rolu žiaka na rolu pekára a
pekárky. Atmosféru spestrili aj vianočné koledy, ktoré zneli
počas práce žiakov. Vôňa upečených medovníkov dávala signál,
že sa Vianoce naozaj blížia. Radostné tváre detí prezrádzali, že
ich táto priama účasť na pečení medovníkov veľmi zaujala a
obohatila o nové skúseností a zážitky. Týmito medovníčkami
potešia všetkých žiakov našej školy, pri príležitosti Vianočnej
besiedky. Ale aj práce žiakov 1. a 2. ročníkov neostanú bez
povšimnutia. Výsledkom sú krásne vianočné ozdôbky, ktoré
ešte po vysušení žiaci rôzne dotvárali farbičkami, fixami a
rôznymi ozdobami. Vianočné darčekové balíčky, ktoré si deti
naplnili kresbami a svojou fantáziou svedčia o tom, že boli
naozaj dobré a že si ich aj právom zaslúžia.
Alena Brandysová

Strašiakiáda
O tom, že „viac hláv – viac rozumu, nápadov“ by mohli hovoriť aj
strašidlá, ktoré za pomoci svojich rodinných príslušníkov zhotovili
žiaci z ročníkov 1.- 4. Staré ponožky, košele, či blúzky ošatili nejedného strašiaka a konečný efekt bol dotvorený doplnkami z prírodnín. Ako náušnice poslúžili šípky, kukurica zdobila krky strašiakov
a tekvice poslúžili ako hlavy. Tieto strašidlá sú ozdobou na hornej
chodbe a zároveň spôsobujú zimomriavky najmä menším žiakom.

Tak si všetci prajme:
,,Šťastné a veselé Vianoce“
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ZŠ s MŠ 1. - 9.
Súčasná
spoločnosť
sa
vyznačuje základnou zmenou
paradigmy, ktorá zahŕňa globalizáciu, rýchly vývoj v oblasti
technológií a vývoj spoločnosti
na informačnú; založenú na
informáciách. Byť úspešný
v týchto nových podmienkach znamená nadobudnúť
určitú flexibilitu, vedieť sa učiť
a pracovať v tíme. Reagovať
na túto zmenu musí aj škola
spolu so vzdelávacím systémom, ktorý začína hľadať nové
metódy a spôsoby vyučovania
a vzdelávania mladých ľudí.
Informatika je najdynamickejší
predmet. Vyžaduje si od
učiteľa neustále systematické
vzdelávanie a tvorbu nových
učebných postupov tak, aby
bol učiteľ schopný zodpovedať
akúkoľvek odbornú otázku
zo strany žiaka. Podobne
ako matematika, aj informatika v škole vytvára platformu
pre všetky ďalšie predmety.
Vý¬znamne prispieva k rozvoju
informačnej gramotnosti, ale
má svoje vlastné ciele – buduje
informa¬tickú kultúru, skúma
pojmy informácie, údaje a
algoritmy. S odborom a predmetom informatika spájame
adjektívum informatický, hovoríme napr. o informatickom
vzdelaní. So slovom informácie
a informatizácia spájame adjektívum informačný. Hovoríme
preto o informačnej spoločnosti
alebo informačnej gramotnosti.

Informatika a základné informatické vzdelanie nám v oblasti IKT a informatizácie učenia
pomáha pri budovaní kultúry
porozumenia.
Poslaním vyučovania informatiky na našej škole je naučiť
žiakov základné pojmy, postupy
a
prostriedky,
vychovávať
k
efektívnemu
využívaniu
počítačov s rešpektovaním
právnych a etických zásad

používania informačných technológií a produktov. Dostupné
technologické zázemie, ktoré je
v súčasnosti na našej škole na
dobrej úrovni, má poskytnúť
vyučovaniu informatiky široký
priestor na motiváciu a praktické projekty.
Pri tvorbe tematického plánu
výučby informatiky som prihliadal na Štátny vzdelávací
program ISCED 2 pre informatiku. Po zvážení viacerých

argumentov z oblasti výučby
informatiky som experimentálne zvolil
vlastný postup
a tematický plán výučby.
Navrhovaný tematický plán,
hovorí o tom, aby žiak najprv
spoznal operačný systém,
textové a grafické editory a
základy algoritmizácie. Tvorba
základných algoritmov je určite
prospešná pre vývoj logiky,
ktorá je základom matematiky, fyziky a iných príbuzných
predmetov. Napriek tomu som
presvedčený, že žiak by sa mal
naučiť najmä prácu
s Internetom, komunikáciu cez email a vyhľadávanie
informácií na webe.
Myslím si, že to
bude v živote najviac potrebovať.
Preto naši žiaci
absolvujú iba základy práce s MS
Windows,
MS
Excel a sústreďujú
sa najmä na prácu
s Internetom. Po
zvládnutí základov
práce na Internete
je kladený dôraz na vytváranie
vlastných prezentácií prostredníctvom textového editora (MS
Word) a prezentačného programu (MS PowerPoint).
Spôsobov, ako učiť informatiku, je niekoľko. Azda najlepší
by bol taký, keby každý žiak
mal súkromného učiteľa, ktorý
by mu vysvetľoval a priamo
na počítači ukazoval jedno-

tlivé počítačové postupy. Iný
spôsob ako učiť informatiku,
ktorým napreduje aj naša
škola, je dobrá vybavenosť
počítačovej učebne a systematické zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov v oblasti IKT.
Práca na počítači by nemala
byť samoúčelná. Preto je nevyhnutné informačné technológie aplikovať do výučbového
procesu aj iných predmetov a
do organizácie celej školy. Žiaci
využívajú počítačovú učebňu
aj pri výučbe cudzích jazykov.
Postupne sa sústredíme na
aplikáciu IT do väčšiny predmetov na našej škole. Významnú
úlohu zohráva aj nová multimediálna učebňa s projektorom, ktorú žiaci využívajú na
našej škole už od septembra
2008.
Informatika by mala na škole
vytvárať informatickú kultúru,
a tým rozvíjať atmosféru informatizácie, pomáhať
doškoľovať svojich kolegov
učiteľov, pomáhať v medzipredmetových projektoch, a tiež
pomáhať
integrovať
nové
technológie do života školy.
Záujem o schopnosti naplno
využívať IKT ako aj skúsenosti so zavádzaním IKT do
vyučovacieho procesu vytvárajú optimálne podmienky pre
dosiahnutie priaznivého výsledku. Predmet informatika priniesla do školy nové formy učenia,
učenia sa a spolupráce. Je
produktom
či
symbolom
informatizácie spoločnosti.
Ing. Pavol Vajdečka, ZRŠ

Je Materská Škola prínosoM pre dieťa?
Základné ciele materskej školy:
• napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi
• uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
• podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
• rozvíjať cieľavedomé, systematicky a v tvorivej atmosfére
osobnosť dieťa
• uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou
• získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom
poradenstve a upriamiť ich pozornosť na pozitívne prejavy
v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich
nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo.
strana | 8

Tieto ciele plníme prostredníctvom edukačných aktivít
v materskej škole a zapájaním sa do podujatí
konaných Školským úradom
Zakamenné a obcou, ako
napríklad Šarkaniáda, kde
sme mali vystaveného vlastného šarkana v obchodnom
dome Klinec v Námestove.
V mesiaci október sme si
s deťmi pripravili Deň zdravej
výživy, kde deti spoznáva-

li ovocie a zeleninu a ich
priaznivý vplyv na organizmus. Na Vianoce majú
deti pripravený vianočný
program a vlastnoručne pečené
medovníčky
pre
rodičov.
Dostanú vianočné balíčky plné
vitamínov, ktoré nám sponzorovala p. Oľga Strýčkova
z lekárne Viola a hračky, na
ktoré nám prispel predseda
dozorného výboru Jednoty
pokračovanie na strane 9
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p. Milan Vorčák. Obsahová
stránka v materskej škole je
bohatá, každý týždeň sa
venujeme inej téme pre
všestranný rozvoj dieťaťa.
Najpresvedčivejšie o tom môžu
rozprávať rodičia našich detí,
tu sú ich názory a postrehy, čo
prináša ich deťom pobyt v materskej škole:
...“Škôlka pre nás prináša
rôzne výhody – v prvom rade
možnosť pracovať s vedomím,
že je o dieťa dobre postarané. Na druhej strane sa náš
škôlkar Martinko zase veľa
naučí, nájde si nových kamarátov, naučí sa deliť o hračky a
hlavne sa naučí zodpovednosti
a väčšej samostatnosti. Podľa
môjho názoru škôlku deti
nevyhnutne potrebujú, pretože
je vynikajúcim doplnkom a
obohatením rodinnej výchovy“... Janka Paliderová
...“Pobyt v MŠ je najkrajším
a zároveň bezstarostným obdobím dieťaťa, ktorý ešte
nikomu
neuškodil,
práve
naopak, pomohol. MŠ poskytuje starostlivosť o deti
v čase neprítomnosti svojich
rodičov, ktorí odchádzajú do
práce s dobrým pocitom, že
je o ne dostatočne postarané
a sú v dobrých rukách. MŠ je

veľkým prínosom nielen pre
rodičov, ale i pre deti, ktoré sa
stretávajú s novým prostredím,
spoznávajú tu mnoho kamarátov, učia sa samostatnosti,
spolupráci,
spolunažívaniu
v kolektíve a prostredníctvom hier, pohybových
aktivít a zamestnania rozvíjajú
celú svoju osobnosť“...Renáta
Majerčíková
...“Mojím hlavným dôvodom,
„prečo“ mám dať Bibiánku do
škôlky, bolo, aby viac jedla, čo
sa mi aj podarilo. Bibiánke sa
v škôlke veľmi páči a ja mám
viac času pre jej bračeka Nikolaska. Lepšie sa vyjadruje.
Keď to celé zhodnotím, rozhodla som sa správne, pretože
je tam školený personál,
Bibiánka príde vždy o niečo
viac naučená, už sa doma nenudí, viac sa hrá, maľuje si a
pritom si recituje čo sa v škôlke
naučili“... Anna Pitáková
...“Nášho syna sme sa rozhodli
dať do škôlky s tým, že bude
spoznávať iné prostredie,
pohybovať sa medzi deťmi a
nájde si nových kamarátov a
niečo nové sa naučí. Dostávajú
dobré vyváženú stravu. Myslím si, že prístup učiteľského
zboru je dobrý. Pani učiteľky
si chváli. Manželka sa tým

viac venuje mladšiemu synovi.
Cítime viditeľnú zmenu“...
Roman Mačinec
...“Chodenie deti do škôlky má
pre ne veľký význam. Môj syn
začal chodiť do škôlky, keď nemal ešte ani tri roky. Síce som
ešte na materskej dovolenke
s mladšou dcérou, bola som
rada, keď mi ho prijali. Trvalo
dva mesiace, kým si zvykol, ale
som nadmieru spokojná. Kým
si zvykol, každé ráno plakal.
Toľkokrát som to chcela vzdať,
ale pani učiteľky má vždy prehovorili, aby som vydržala,
že si zvykne. A naozaj, je to
tak. Teraz sa každé ráno teší,
kedy už bude v škôlke. Naučil
sa veľa básničiek, zakaždým
príde s niečím novým čo robili v škôlke. A hlavne je medzi
deťmi, s ktorými sa môže hrať
ako dieťa. Aj doma svoj čas
využíva hraním, maľovaním,
strihaním papiera a rôznymi
inými činnosťami. Škôlku
beriem ako pozitívum pre
dieťa. Sú v dobrých rukách
a pani učiteľky sú milé,
príjemné a majú ich deti radi,
lebo pani učiteľky sú pre deti
veľkým vzorom“... Katarína
Kajanovičová
...“Svoje dieťa dávam do
škôlky
kvôli
mnohým

December 2009
aktivitám, ktoré v škôlke ponúkajú. I keď mám ďalšie dve
dcéry, ktoré sú však staršie. Je
výhodou pre moju dcéru Sáru
navštevovať škôlku, pretože
má možnosť sa hrať s jej
rovesníkmi. Dáva mi istotu, že
učiteľka podporuje dieťa v dobrom správaní, samozrejme ho
učí sa aj tak správať. Pomáha
mu sa socializovať. Pre mňa
škôlka má aj tú výhodu, že mi
pomáha pripraviť moje dieťa
do 1. ročníka ZŠ“... Ingrid
Cubínková
...“ Spomienky na škôlku patria
k tým najkrajším z detstva, preto je dôležitá pre naše deti, aj
keď sú to vlastne učiteľky, ktoré
nám ich pomáhajú vychovávať
a majú veľkú trpezlivosť
s učením a prípravou do školy.
Navštevovanie škôlky nám
prinieslo veľké pozitíva u našej
dcéry. Je stále viac šikovnejšia,
nielen pri vyjadrovaní sa,
ale aj správaní, stravovacích
návykoch a samostatnosti, za
čo sa chcem naším učiteľkám
veľmi poďakovať“... Monika
Zemanová
Vyjadrenia rodičov sú autentické.
Vlasta Miklušáková
zástupkyňa pre Materskú školu
Oravská Polhora 130.

Mgr.Anna Kvasniaková
Dňa 4. 10. 2009 odišla z našich radov naša milá kolegyňa,
pani učiteľka Anna Kvasniaková. Narodila sa 20. 08. 1952.
Poznali sme ju ako pracovitú, obetavú ženu. Starostlivú
matku, manželku, dobrú priateľku, citlivú učiteľku.
Rozdávala sa. Desiatky detských, nevinných a zvedavých
očí jej hľadelo do tváre a usmievali sa. Aká je veľká a
čistá radosť týchto detí, dokáže cítiť len učiteľ. Pani
učiteľka Anna Kvasniaková vložila do svojej učiteľskej
práce celú seba. Nechceme plakať. To je jednoduché.
A ona by to určite nechcela. Je a bude krásne a potrebné spomenúť si! Nezabudnúť! No je tiež potrebné preklenúť
bolesť straty. Bude nám chýbať, lebo vedela vždy nájsť
slovo i úsmev pre každého. Človek sa však od narodenia
vyvíja, tvorí hodnoty a umiera. Ide o to, aby človek naplnil
svoj život ľudskou dôstojnosťou, aby splnil svoje krásne
poslanie na zemi. A ona svoj život naplnila.
Lúčime sa s Annou Kvasniakovou slovami vďaky za
všetko, čo v Oravskej Polhore v Základnej škole urobila.
Chceme sa jej poďakovať, že dlhé roky rozdávala seba,
svoje vedomosti, svoje životné skúsenosti.

AK TVOJE MENO SPOMINKAMI POHNE
TAK AKO VÁNKOM V DUSNEJ PÁĽAVE
A POSVIETI ZAS JAK SVETIELKO SKROMNÉ
I BLÚDIACEMU V HUSTEJ TEMRAVE,
AK SVOJÍM MENOM SMÚTOK DOBROPRAJNÝ,
TAK AKO RADOSŤ NIEKEDY VYBÚŠI NEŽILA SI DARMO, NIČ SI NEPREMÁRNILA,
AK BUDE DOBRE ŽIVÝM NA DUŠI.
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Šport
Futbalová prípravka
Futbalová základňa TJ Oravskej Polhory sa rozrástla o ďalších
hráčov, ale aj o hráčky. Jozef Katrák s Jánom Juritkom si
zobrali do svojich rúk žiakov ročníkov 1999 - 2003 a pre
niektorých to boli prvé „veľké“ kontakty s futbalom. Nadviazali
tak na úspešnú prácu Dáriusa Juráška. Horná škola disponuje
väčším počtom talentov, no paradoxom je, že nemá telocvičňu.
Prvú skúšku s ohňom absolvovali najmenší na domácom
trávniku. Na začiatku septembra privítali v domácom prostredí
súperov z obcí Sihelné a Rabča. Všetky súboje sa niesli v duchu derby zápasov. V prvom stretnutí sa budúce talenty stretli
s mužstvom Sihelného. Po vyrovnanom súboji sa zrodila
remíza 2:2. V druhom zápase tesne podľahli hosťom z Rabče
1:2.
O dva týždne sa presunul turnaj do Sihelného. So získanými
skúsenosťami nastúpili mladí Polhorci opäť proti sihelským
hráčom a opäť sa zrodila remíza 2:2. V druhom stretnutí sa po
prvý raz v súťaži tešili z víťazstva, keď rozstrieľali Rabču 4:1.
Jesennú časť ukončili turnajom v Rabči. V treťom meraní síl
proti Sihelnému sa zrodila rovnaká remíza ako v predchádzajúcich dvoch zápasoch. A turnaj ukončili zápasom s domácimi
rovesníkmi v pomere 1:1. Kolektív prípravky Oravskej Polhory
bol príjemným prekvapením. V mužstve sa ukazuje viacero
talentov, ktorí majú potenciál aj do budúcna, bude už len na
nich ako s ním vynaložia. Medzi takýchto hráčov patria Andrej
Hrubjak,
Vladimír Sivoň a brankári Dominik Šubjak a
Juraj Hrubjak. Medzi chlapcami sa nestratili ani dievčatá
Kristína Ďubeková a Ľudmila Fridríková. O mladé talenty sa báť
nemusíme, bude len na nás ako sa o ne postaráme

M.O.L. Oravská Polhora
Malá obecná liga (M.O.L.) v Oravskej
Polhore začala písať svoju históriu v marci
roku 2009, kedy sa konalo ustanovujúce
stretnutie zástupcov 5 futbalových tímov
z našej obce, na ktorom boli schválené
ligové pravidlá ako aj termín zahájenia prvého súťažného kola, ktoré pripadlo na prvú
májovú nedeľu.
Prvého súťažného kola M.O.L. sa zúčastnilo
7 futbalových družstiev, každé s dvanástimi
hráčmi. Samotná súťaž prebiehala často
s veľkými emóciami a ničím nezaostávala za
veľkými futbalovými zápasmi. Prekvapením
bola aj divácka návštevnosť jednotlivých zápasov, ktorá často
presiahla hranicu 100 divákov. Z pôvodnej zostavy siedmych
tímov počas prvej časti súťaže odstúpili dva. Počas mesačnej
hracej pauzy v letnom období sa pri základnej škole 1. – 4.
podarilo úspešne zatrávniť futbalové ihrisko, čo prilákalo nových
priaznivcov a umožnilo zvýšiť počet hráčov v jednom družstve
na 16.
Hádam najvydarenejší bol záver samotnej sezóny, predovšetkým
Turnaj o putovný pohár M.O.L., ktorého sa zúčastnili 4 futbalové
družstvá z obce - Predátori, FC Kuci, Športteam Turňa, FC Atlestrana | 10

Pozvánka na zimnú halovú
futbalovú ligu
Telovýchovná jednota Oravská Polhora Vás pozýva
na stretnutia zimnej halovej futbalovej ligy v Rabči.
Stretnutia sa budú konať v telocvični pri Základnej
škole Rabča. Súťaž začína úvodným kolom v sobotu
19. 12. 2009. Ligy sa zúčastní 14 mužstiev a to družstva
z Námestova, Rabče, Rabčíc, Sihelného, Zubrohlavy,
Vavrečky. Medzi nimi aj dva kolektívy z Oravskej
Polhory. Mužstvo Malej obecnej ligy a OŠK Oravská
Polhora sa pobijú o čo najlepšie umiestnenie.
Príďte povzbudiť svojich favoritov !
Pozvánka

na členskú schôdzu TJ Oravská Polhora,
ktorá sa uskutoční 5. januára 2010 o 18.00
hod. v budove TJ.
Jozef Piták
predseda TJ Oravská Polhora

tiko Poľana, ako aj jeden hosť – futbalové družstvo SOŠ Lesnícka
Tvrdošín. Práve tento turnaj sa tešil najväčšiemu záujmu nielen
samotných hráčov, ale predovšetkým divákov. Víťazom základnej
časti súťaže sa stalo FC Atletiko Poľana, ktoré zároveň získalo
Putovný pohár M.O.L. za rok 2009.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili nielen o založenie,
ale aj o napredovanie malej obecnej ligy, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre jej ďalší rozvoj. Poďakovanie patrí tiež
Jozefovi Pitákovi (predsedovi TJ Oravská Polhora), ktorý podporoval skvalitnenie povrchu futbalového ihriska, na ktorom boli
odohrané jednotlivé súťažné zápasy. Aj napriek tomu, že náš klub
nie je doposiaľ registrovaný, považujeme sa za súčasť športovej
obce v ďalšom období budeme nevyhnutne potrebovať podporu
aj zo strany obecného úradu, ktorý prostredníctvom rozpočtu
telovýchovnej jednoty podporuje organizáciu športových súťaží
a podujatí v Oravskej Polhore. Do budúcna preto bude potrebné
zahrnúť M.O.L. aj do rozpočtu telovýchovnej jednoty.
Poďakovanie patrí aj samotným futbalovým tímom FC Atletiko Poľana, FC Kuci s Športteam Turňa, ktoré organizačne a
sponzorsky prispeli k organizácii celej súťaže a predovšetkým
záverečného Turnaja o putovný pohár M.O.L. Práve oni sa najviac pričiňujú o ďalšie napredovanie malej obecnej futbalovej
ligy v našej obci, neraz na úkor svojho voľného času, či vlastných
finančných prostriedkov.
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Na záver ostáva len pevne veriť, že zápal a ochota športových nadšencov malej obecnej ligy sa za
podpory miestnej samosprávy, bude naďalej stupňovať
a futbal v Oravskej Polhore bude k sebe priťahovať,
čoraz viac a viac nielen samotných hráčov, ale aj
divákov.

Poradie

tím

December 2009
Zápasy

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

+/-

Body

1

FC Atletico Poľana

12

10

0

2

79:25

54

30

2

FC Kuci

12

9

1

2

49:27

22

26

3

Predatori

12

5

2

5

41:46

-7

17

4

Big Angels

12

5

2

5

40:51

-11

17

5

Športteam Turňa

12

5

1

6

41:42

-1

16

6

Červení orli

12

2

0

10

10:33

-23

6

7

FC DHZ Or.Polhora

12

2

0

10

22:62

-40

6

9. ročník :
1. Šimurdiaková Anna (O.Polhora)
2. Ganobjáková Katarína (Mutné)
3. Tarčáková Janka (O.Polhora)
4. Chutniaková Janka (Rabča)
5. Zoššáková Kristína(O.Polhora)
6. Mošenková Anna (Komenského)
7. Rafajová Mária (Mutné)
8. Kureková Romana (Breza)
9. Jadrňáková Klaudia (Klin)

cm
145
140
140
135
135
130
130
130
125

Výsledky záverečného Turnaja o putovný pohár
M.O.L. 2009
1.
FC Atletiko Poľana
2.
Športteam Truňa
3.
FC Kuci
4.
S.O.Š. Lesnícka Tvrdošín
5.
Predátori

Žiacka vianočná latka 2009
Dňa 15.12.2009 sa v Základnej škole s Materskou školu
130 konal 21. ročník ŽiackEJ vianočnEJ latkY. Toto
podujatie sa uskutočnilo aj vďaka týmto sponzorom: Firma
Panasonic - Ing. Stanislav Vojtas, Stavebný podnik – Štefan
Cubínek, Herplast Or. Polhora – Ing. František Herud,
Stavebná firma – Cvoliga Anton, Hrubjak Anton a František
Kudjak. Súťaže sa zúčastnili žiaci okresu Námestovo.
výsleDková listina:
5. a 6. ročník:
cm
1. Bandiková Eva (Or.Polhora)
125
2. Skurčáková Mária(Or.Polhora)
125
3. Šurínová Nikoleta(Komensk)
125
4. Brňáková Katarína(Komensk)
125
5. Prísažná Barbora (Klin)
115
7. Mudroňová Michaela (Mutné)
115
8. Samčíková Alexandra(O.Polhora) 110
9. Vorčáková Simona (Rabča)
105
10. Revajová Simona (Rabča)
105
–––––––––––––––––––––––––––––––––
7. ročník:
cm
1. Maxová Michaela(Rabča)
135
2. Chutniaková Rebeka (Rabča)
130
3. Tarčáková Silvia (O.Polhora)
130
3. Sučáková Patrícia(O.Polhora)
130
5. Iskierková Katarína(Rabča)
130
6. Vorčáková Júlia (O.Polhora)
125
7. Glombiková Simona(O.Polhora)
125
8. Laštíková Diana (O.Jasenica)
120
9. Sameková Mária (O.Polhora)
120
10. Paterková Kamila (Breza)
115
8. ročník:
1. Šaštinská Patrícia (Klin)
2. Metesová Timea (Rabča)
3. Masničáková Barbora (Rabča)
4. Mlynarčíková Katka (O.Polhora)
5. Ferancová Laura (O.Polhora)
6. Podstrelená Nikoleta (Breza)
7. Blažeková Zdenka (Klin)
8. Rusnáková Nikola (O.Polhora)
9. Revajová Tatiana (O.Polhora)
10. Vorčáková Martina(O.Polhora)

cm
135
130
130
125
125
125
125
125
125
125

ŠtuDentky:
cm
1. Hrubjáková Monika (SPŠ Tvrdošín) 145
5. a 6. ročník:
1. Madleňák Matej (O.Jasenica)
2. Maxa Juraj (Rabča)
3. Mlynarčík Šimon (O.Polhora)
4. Gluch Maroš (Rabča)
5. Chudiak Šimon (Mutné)
6. Kozák Matúš (O.Polhora)
7. Kavuliak Juraj (Komenského)
8. Gabor Jakub (Rabča)
9. Budzeľ Michal (O.Polhora)
10.Lajda Martin (Klin)

cm
130
125
125
125
120
120
115
115
115
115

7. ročník:
1. Galčik Radovan (Klin)
2. Ladňak Adam (Rabča)
3. Skurčák Marián (O.Polhora)
4. Polak Marek (O.Jasenica)
5. Kubaš Adam (Rabča)
6. Hrubják Tibor (O.Polhora)
7. Šefčik František (O.Veselé)
8. Vanek Tibor (O.Polhora)
9. Urban Martin (Zákamenné)
10. Volf Daniel (Klin)

cm
150
140
130
125
125
125
125
125
125
125

8. ročník:
1. Bublák Tomáš (Rabča)
2. Vrábel Peter (Zákamenné)
3. Brandys Patrik (O.Veselé)
4. Ďurica Kristian (O.Jasenica)
5. Vajdečka Peter (O.Polhora)
6. Plevjak Patrik (O.Polhora)
7. Puvák Adam (O.Jasenica)
8. Kajan Marek (O.Jasenica)
9. Pajta Richard (Komenského)
10. Miškovič Juraj (Komenského)

cm
155
155
155
150
145
145
145
145
145
145

9. ročník:
1: Luchava Braňo (Komenského)
2. Kozák Tomáš (O.Polhora)
3. Košút Ondrej (O.Polhora)
4. Bolibruch Ivan (Rabča)
5. Pajta Filip (Komenského)
6. Plevjak Pavol (O.Polhora)
7. Martaus Marek (Zákamenné)
8. Kvasniak Jakub (O.Polhora)
9. Kudjak Ivan (Rabča)
10.Bakoš Patrik (Breza)

cm
175
160
160
160
155
155
155
155
150
150

ŠtuDenti:
1. Brňák Tibor (GYM. NO)
2. Miklušák Tomáš
3. Domin Marek
4. Mrocek Stanislav
5. Jaňák Matej
6. Tirol Štefan
7. Korman Michal

cm
175
170
170
165
165
160
160

Hlavný rozhodca: Mgr. Kurek Jozef
Vďaka patrí vyučujúcim, ktorí sa starali
o celkový priebeh súťaže: Mgr. Jozefovi
Kurekovi, Jozefovi Mačorovi a Mgr. Helene
Cunevovej.
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GaJdoši z EdinburGu

tip na darčEk !

Merali k nám cestu až zo Škótska.... Reč je
o Edinburgských gajdošoch, ktorí sa zúčastnili
jubilejného X. ročníka Gajdovačky v Oravskej
Polhore. Sú teda priamym dôkazom, že chýr
o tomto významnom podujatí sa šíri po celom
svete a dostal sa až k nim. Boli skutočnou ozdobou festivalu za čo ich všetci zúčastnení odmenili
búrlivým potleskom. A milo prekvapení boli aj
samotní Škótski gajdoši.

Občianské združenie Zubor spolupráci s Goralskou ľudovou hudbou Goluska vydalo CD
Povesti spod Babej Hory. CD si v prípade
záujmu môžete zakúpiť na Obecnom úrade
v Oravskej Polhore. Cena za jedno CD je 3 Eurá.

Na otázku čo sa im najviac páčilo v Oravskej
Polhore a čo by sme mali ešte vylepšiť aby k nám
opäť zavítali sme dostali jednoznačnú odpoveď:
„Nič, stretli sme tu množstvo osobností gajdošského
života, čo sme vôbec neočakávali. Ak dokážete
udržať úroveň podujatia na takejto úrovni, predpokladám, že Oravská Polhora sa onedlho stane
stredobodom záujmu gajdošov a ľudí so záujmom
o gajdy z celej Európy...“ A my by sme si to zo srdca
priali. A nielen to, prajeme si aby každý obyvateľ
Oravskej Polhory cítil hrdosť na našu jedinečnú
gajdošskú kultúru, ktorá či chceme alebo nie je
našim najdôležitejším reprezentantom v rámci celej
Európy.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa akokoľvek pričinili k tohtoročnej organizácii
Gajdovačky, či už na strane samotných organizátorov, alebo návštevníkov.

Pozvánka na
Vianočný koncert
Srdečne Vás pozývame na
Vianočný koncert, ktorý Vám
už po siedmy krát prinášame
počas najkrajších sviatkov
v roku. Vianočný koncert
sa uskutoční v nedeľu, dňa
27.12.2008 o 18:00 hod.
v Kultúrnom dome v Oravskej
Polhore. Koncert pre Vás
pripravila hudobná skupina
Neopolis so svojimi hosťami.
Všetci ste srdečne vítaní !

Prajeme Vás šťastné a
veselé...
O úspechu Gajdovačky svedčí aj pozdrav, ktorí sme obdržali od našich nových priateľov zo Škótska.
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