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Cena 5 Sk

Noviny občanov a priateľov obce Oravská Polhora

Čaro Oravskej Polhory z Babej hory – tohtoročná zima nemá konca, extrémne mrazy, veľa snehu, teplé jarné slniečko nie a nie sa ukázať.
Namiesto toho prišla hrozba vtáčej chrípky.
e-foto: v. briš

Apríl – mesiac lesov
Každým rokom sme si pripomínali tento
mesiac spojený s mesiacom lesov ako súčasť
prebúdzania sa prírody zo zimného spánku.
Tento rok je iný, veľká nádielka snehu nám
neumožňuje si vychutnať príchod sťahovaného vtáctva ani kvitnutie prvých jarných kvetín,
čo horšie nás čaká po zmiznutí snehu – vysporiadať sa s vetrovou kalamitou u štátnych lesov, súkromných a v spoločenstve Urbáru obce Oravská Polhora.
Touto cestou sa chcem prihovoriť občanom – vlastníkom lesov v našej obci, že kalamitné drevo výdatným trvalým snežením
narobilo veľa starostí pri spracovaní kalamity. Drevná hmota po zmiznutí snehu by sa mala ihneď spracovať a súbežne so spracovaním
dreva každý vlastník lesných pozemkov v postihnutých lesných porastoch by sa mal zamerať
na ochranu lesa, hlavne proti škodcom, ako je
podkôrny hmyz – najmä lykožrúty, ktoré majú
optimálne podmienky na premnoženie v územiach postihnutých vetrovou kalamitou. Dokáže sa namnožiť do takej miery, že v krátkom
čase (2 - 3 roky) spôsobí ďalšiu kalamitu, ktorá
„usmrtí“ niekoľko násobne viac stromov, než
bolo zničených vetrovou kalamitou.
Apelujem na spoluvlastníkov v jednotlivých
parcelách, aby sa dali do spolupráce, kde roz-

hodujúci faktor je rýchle spracovanie, rýchle vyblíženie z miesta napadnutia a efektívne
asanovanie zvyškov po ťažbe (kôra, haluzina,
korene) – takým spôsobom je menšie riziko
premnoženia kôrovca – prepuknutie podkôrnikovej kalamity.
Pohľadom z odborného uhla hovoríme, že
lesy majú aj celospoločenský význam a okrem
toho, že produkujú drevo, plnia aj iné dôležité
funkcie ako vodohospodárska, pôdoochranná,
zdravotná (kyslík), rekreačná a pod.
Aby však boli schopné plniť tieto funkcie,
musia byť zdravé a silné, pripravené kedykoľvek odolávať značnému množstvu škodlivých
činiteľov. Zdravotný stav lesov nie je v súčasnosti lichotivý a je len na nás, aby sme im podali pomocnú ruku, pretože teórie o tom, že lesy to zvládnu samé, sú také neodborné, že ich
platnosť by sa dala posunúť niekde do doby kamennej.
Záverom chcem aj touto cestou apelovať
na ľudí v našej obci, aby sme si všetci uvedomovali dôsledky svojho konania pri spracovaní kalamity, mám na mysli rešpektovanie
platných zákonov a nariadení v lesoch. Chrániť lesy neprislúcha len lesníkom, ale všetkým,
pretože všetci nachádzame v lese pokoj, balzam na vypäté nervy z dnešných stresov, čers-

foto: j. gluštík
tvý vzduch, oddych, rekreáciu a preto by sme
mali spoločne urobiť všetko preto, aby lesy boli
aj naďalej súčasťou nášho života a aby sme ich
mohli zanechať ďalším generáciám.
Lesu zdar!
Ing. Peter Horváth
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Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Polhore rozhodlo
U z  n e s e n i  e č. 5/2005
z riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Oravskej Polhore z 16. decembra 2005
A) Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadania
obecného zastupiteľstva.
2. Sťažnosť p. Jozefa Skurcoňáka, bytom Oravská Polhora čs. 86,
ohľadom obmedzovania prechodu z miestnej komunikácie na poľnú cestu za rodinný dom p. Johany
Jaššákovej.
B) Volí
1. Návrhovú komisiu: predseda: Ing. Peter Horváth;
členovia: Ing. Mariana Kutliaková, p. Štefan Cubinek.
2. Overovateľov zápisnice p. Eu
gen Vorčák, Ing. Pavol Vajdečka
C) Schvaľuje
1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2005 o miestnych daniach
na rok 2006.
2. Doplnok č. 1/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Žiadosť p. Anny Ľudmovej,
bytom Oravská Polhora čs. 407,
o zriadenie prevádzky „Zákazkové
šitie a predaj textilu“ a o schválenie
prevádzkových hodín: pondelok –
piatok od 8 00 do 18 00 hod., obedňajšia prestávka od 12 00 do 12 30 hod.,
a v sobotu od 8 00 do 13 00 hod..
4. Príspevok pre Špeciálnu základnú školu internátnu Námestovo vo výške 2 000 Sk na 6. reprezentačný školský ples.
5. Návrh na doplnenie novej redakčnej rady obecných novín.
6. Návrh náhrad za použitie
kultúrneho domu pre rok 2006.
7. Žiadosť p. Antona Tarčáka,
bytom Oravská Polhora čs. 289,
o odkúpenie pozemku KN parcely č. 7606/10 o výmere 95 m2 v cene 40 Sk/m2.
8. Žiadosť p. Jozefíny Dendysovej, bytom Oravská Polhora čs.
154 o preplatenie časti poplatku za hrobové miesto na cintoríne v Rabči za zosnulého brata Ľudovíta Pilarčíka vo výške 1 250 Sk
z položky miestne komunikácie.
9. Žiadosť p. Giancarla Pagni, prevádzka Areál bývalého PD
1012, o povolenie zriadenia prevádzky: „Sekanie a šitie zvrškov
obuvi.“
10. Žiadosť p. Petra Brandysa a manž. Aleny, bytom Oravská
Polhora čs. 228, o súhlas k vyňatiu
poľnohosp. pôdy z PPF KN parcele č. 4400/26 o výmere 675 m2,
v k. ú. Oravská Polhora, na ktorej
chceme postaviť rodinný dom.

11. Žiadosť p. Petra Brandysa a manž. Aleny, bytom Oravská
Polhora čs. 228, o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele
č. 4400/26 o výmere 675 m2 v k. ú.
Oravská Polhora.
12. Žiadosť p. Petra Grobarčíka,
bytom Oravská Polhora čs. 325,
o súhlas k výstavbe rekreačnej chaty na KN parcele č. 19643/3 o výmere 237 m2 v k. ú. Or. Polhora.
13. Žiadosť p. Petra Grobarčíka, bytom Oravská Polhora čs.
325, o súhlas k vyňatiu poľnohosp.
pôdy z PPF KN parcele č. 19634/3
o výmere 237 m2 v k. ú. Oravská
Polhora, na ktorej chcem postaviť
rekreačnú chatu.
14. Žiadosť p. Jozefa Barnáša
a manž. Marcely, bytom Oravská
Polhora čs. 4, o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele č.
85/1 o výmere 667 m2 v k. ú. Oravská Polhora.
D) Ukladá
1. Pripraviť výpovednú zmluvu na jednu z miestnosti v budove domu služieb, ktoré sú v prenájme p. Jolanou Tarčákovou alebo
Ing. Ľ. Tarčákom.
Zodpovedný: prednosta OcÚ
2. Urgovať dopracovanie ROEPu v čo najkratšom termíne.
Zodpovedný: prednosta OcÚ
E) Odoporúča
1. Pripraviť projekt odkanalizovanie cesty na hornom konci obce
od križovatky k Drevoindustrii.
F) Odročuje
1. Rozpočet obce na rok 2006
z dôvodu nedodržanej zákonnej
lehoty pre oboznámenie sa s jednotlivými položkami.
2. Žiadosť p. Antona Zboroňa,
bytom Oravská Polhora čs. 118,
o zrušenie výkopu hrobov alebo
prejednanie v tejto veci.
3. Žiadosť p. Petra Rusnáka,
bytom Oravská Polhora čs. 131,
o prenajatie bytu.
4. Žiadosť p.Mariána Ďubeka,
bytom Oravská Polhora čs. 437
o vysporiadanie pozemku o výmere 58 m2 KN parcely č. 14215/3.
5. Žiadosť p. Mareka Hvoľku,
bytom Oravská Polhora čs. 550
o prenájom nebytových priestorov
v dome služieb.
6. Prenájom senníka na parkovanie mechanizmov OcÚ od p. Jána Heruda v zimnom období.
G) Zamieta
1. Žiadosť Občianskeho združenia Bašta, Zvolen o finančný
príspevok.
2. Žiadosť Slovenského výboru
pre UNICEFu o dobrovoľný prís-

pevok pre bezmocné deti bez zázemia a rodiny.
3. Žiadosť Spišskej katolíckej charity Námestovo o finančný

príspevok na charitatívnu činnosť v
roku 2006. Overovatelia: p. Eugen
Vorčák, Ing. Pavol Vajdečka.
Jozef Pečarka, starosta obce

U z n e s e n i e č. 1/2006 z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Oravskej Polhore, z
13. januára 2006

priestory s tým, že priestory uvoľní do 15. 2. 2006.
8. Žiadosť p. Mariána Ďubeka,
bytom Oravská Polhora čs. 437
o odpredaj neknihovaného pozemku v k.ú. Oravská Polhora a to diel
4 a 5 KN parcely č. 14215/3 záhrada o výmere 58 m2 po 40 Sk/m2.
9. Žiadosť p. Františka Pilarčíka, bytom Rabča, ul. Gruňanská
čs. 965 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
1712/64 TTP o výmere 323 m2 v k.
ú. Oravská Polhora, na ktorej plánuje výstavbu rodinného domu.
10. Žiadosť p. Františka Pilarčíka, bytom Rabča, ul. Gruňanská čs.
965 o súhlas k výstavbe rodinného
domu na KN parcele č. 1712/64 v k.
ú. Oravská Polhora s tým, že inžinierske siete si stavebník vybuduje
na vlastné náklady.
11. Čerpanie finančných prostriedkov z FNM SR v zmysle
Uznesenia vlády SR číslo 1048 zo
dňa 10. novembra 2004 vo výške 75 890 Sk na realizáciu akcie
„Oravská Polhora – rozšírenie vodovodu“.
12. Zvýšenie poplatku za vyhlásenie predaja v miestnom rozhlase
na 300 Sk bez udania ceny tovaru.
13. Preplatenie 50 % z poplatku
zaplateného obci Rabča za hrobové miesto p. Bjelákovi po predložení dokladov.
14. Za prenájom senníka na dobu 3 mesiacov čiastku 6000 Sk
p. Jánovi Herudovi.
15. Členstvo v Asociácii horských sídel Slovenska a ročný členský príspevok obce 1 Sk na jedného obyvateľa.

A) Berie na vedomie
1. Odvolanie Ing. Ľuboslava
Tarčáka, bytom Or. Polhora čs. 291
k ukončeniu nájomnej zmluvy, nájomná zmluva trvá do 31.12. 2006.
2. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania
obecného zastupiteľstva.
3. Žiadosť p. Antona Zboroňa,
bytom Oravská Polhora čs. 118
o zrušenie prenájmu Domu smútku a kopania hrobov.
4. Poďakovanie Špeciálnej základnej školy internátnej v Námestove za finančný príspevok.
B) Volí
1. Návrhovú komisiu:
Predseda: p. Monika Beňušová
Členovia: Ing. Mariana Kutliaková, p. Eugen Vorčák
2. Overovateľov zápisnice: p. Ján
Habovštiak a p. Štefan Cubinek
C) Schvaľuje
1. Bezplatný prenájom miestnosti v kultúrnom dome na dobu 3 mesiacov pre Michala Strnála, bytom Oravská Polhora čs. 143
na nácviky pre hudobnú skupinu
Neopolis.
2. Inventarizačné komisie v tom
to zložení:
• miestna knižnica: predseda: Ing. Pavol Vajdečka, členovia:
Mgr. Jozef Kurek, Mgr. Lýdia Horváthová;
• obecný úrad: predseda Ing. Peter Horváth, členovia: Ján Habovštiak, p. Anna Vorčáková;
• osvetové stredisko: predseda:
p. Štefan Cubinek, členovia: p. Monika Beňušová, p. Ivan Matis;
• DPZ: predseda: Ing. Štefan
Tyrol, členovia: p. Eugen Vorčák,
p. Jozef Piták.
3. Prípravu konceptu na vypracovanie projektu na polyfunkčný
objekt a rekonštrukciu kultúrneho domu.
4. Vypracovanie znaleckého posudku na Dom služieb.
5. Rozpočet obce na rok 2006
s úpravami.
6. Žiadosť p. Petra Rusnáka,
bytom Oravská Polhora čs. 131
o prenájom bytu na dobu určitú do
31. 8. 2006.
7. Žiadosť p. Antona Zboroňa,
bytom Oravská Polhora čs. 118
o odpustenie nájmu za nebytové

D) Ukladá
1. Pripraviť kalkuláciu na prevádzkovanie mikrobusu Ford.
Zodpovedný: prednosta OcÚ
Termín: do budúceho OZ
E) Zamieta
1. Žiadosť p. Emílie Kolčákovej, bytom Oravská Polhora čs.
131 o prenájom bytu.
2. Žiadosť p. Mareka Hvoľku,
bytom Oravská Polhora čs. 550
o prenájom nebytových priestorov
v Dome služieb, nakoľko obec nemá voľné nebytové priestory.
3. Žiadosť nájomníkov Domu
služieb, Oravská Polhora čs. 260
o výmenu okien, z dôvodu možného odpredaja budovy ako celku.
Overovatelia: p. Ján Habovštiak,
p. Štefan Cubinek
Jozef Pečarka, starosta obce
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Ing. arch. Milan Labudiak navrhol model projektu rekonštrukcie kultúrneho domu s obecným úradom na viacúčelový objekt

Lesné požiare – aktuálna téma

Les, lesné prostredie, lesný ekosystém je širokým priestorom, ktorý je vystavený neustálemu ataku
škodlivých činiteľov. Azda prvým,
ktorý nastupuje po vegetačnom
kľude, je požiar – lesný požiar.
Jarné obdobie vytvára vhodné
prostredie na vznik a šírenie požiarov. Negatívne javy a dôsledky
lesného požiaru si často neuvedomujeme, ale pôsobenie a iniciatíva
vzniku požiaru zo strany ľudského
faktora zohráva najdôležitejšiu rolu. Je založená na nízkom vedomí,
vysokej ľahostajnosti, nedovolenom konaní, žiadnej represii.
Osvetová činnosť, ktorá sa v minulom období zo strany lesníkov
vykonávala, sa tiež minula účinkom. Výsledkom je nežiadúci vývoj
lesných požiarov a následné škody.
Podľa skúsenosti v minulom roku (obdobie sucha) môžeme v ob-

dobí koncom apríla – mája očakávať pozitívny vývoj previazaný na dobrý priebeh počasia, čo
má vplyv na vznik zvýšeného požiarneho nebezpečenstva tak, ako
je definované v právnych predpisoch.
Znížená starostlivosť a zanedbané pozemky pastiev a trávnych porastov susediacich s lesom sú živnou pôdou pre vznik
lesných požiarov, najmä z príčiny vypaľovania suchej trávy. Jedná sa o jednu z najčastejších príčin vzniku lesného požiaru– žiaľ,
stáva sa pravidlom, že je ťažko
dokázateľná.
Týmto chcem poukázať na
skutočnosť, že ak chceme predísť vzniku lesných požiarov, treba nielen zo strany lesníkov, ale aj
občanov a najmä vlastníkov lesov,
aby sa ochrana pred požiarom sta-

la celospoločenskou záležitosťou
so zapojením aj nelesníckych subjektov, resp. subjektov, ktoré susedia s lesnými pozemkami.
Spoločnými úsilím pri rešpektovaní právnych predpisov o po-

žiarnej ochrane a dodržiavaní
účinných opatrení, najmä v jarných mesiacoch môžeme naše lesné bohatstvo naozaj zachovať pre
naše potomstvo.
Ing. Peter Horváth

Prečo je potrebné zapojiť sa do separovaného zberu
Naše životné prostredie je veľmi
znečisťované odpadmi, ktorých je
aj v našej obci veľké množstvo. Stačí sa poobzerať po brehoch toku rieky Polhoranky a zistíme, koľko odpadu je na brehoch rieky i priamo
vo vode. Pneumatiky, kusy železa,
sklo sa nachádzajú tam, kde nepatria. Aj v minulom roku pracovníci
verejnoprospešných služieb vyčistili časť rieky Polhoranky a nemalé množstvo odpadu bolo odvezené
na skládku do Zubrohlavy.
Veľmi málo občanov našej obce má vedomosť o tom, koľko finančných prostriedkov je potreb-

né vynaložiť za vývoz a likvidáciu
odpadu. Technické služby mesta Námestovo (TS) nám účtovali
v minulom roku za 1 tonu odpadu
836 Sk. V roku 2005 sme vyviezli 493,08 t odpadu, teda TS sme
zaplatili sumu 430  405 Sk. Túto
sumu sme zaplatili Technickým
službám Námestovo za uloženie
a zneškodnenie odpadu. Za zber
a odvoz odpadu sme uhradili sumu 402  882 Sk. Túto činnosť nám
zabezpečovala firma RABČAN
avšak od júla vývoz odpadu zabezpečujeme vlastným vozidlom. Nemalé množstvo odpadu vyvážame

aj vozidlom LIAZ vo veľkoobjemových kontajneroch. Len v minulom roku takýmto spôsobom bolo
vyvezených 148,18 t.
Touto cestou Vás chceme požiadať, aby ste do týchto kontajnerov nevhadzovali drobný stavebný
odpad, konáre zo stromov, drevo,
ktoré môžete zužitkovať v domácnosti, taktiež kovy, plasty a papier, ale tieto komunity odovzdali
v rámci separovaného zberu.
Že je výhodné zapojiť sa do separovaného zberu, chceme Vás
presvedčiť aj nasledujúcimi číslami.

Fy ENZO-VERONIKA-VES, a. s.
sme v roku odovzdali sklo v množstve 11 ton, pneumatiky v množstve 6 ton, textil v množstve 1.15 t,
plasty v množstve 3,76 t, elektronický šrot a chladničky v množstve 2,42 t a akumulačné batérie
v množstve 1,28 t. Za vyseparované zložky sme požiadali o príspevok z Recyklačného fondu, ktorý
bude príjmom obce a použije sa na
vývoz iného odpadu. V prípade, že
by sme tento odpad vyviezli na skládku, pričom akumulačné batérie, obrazovky a výbojky sú
Pokračovanie – s. 4
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Prečo je potrebné zapojiť sa do separovaného zberu
Pri odovzdaní plného vrecia Vám
bude ponechané prázdne vrece. V prípade, že budete potrebovať viac vriec, tieto si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade každý
pracovný deň.
3. Papier
čo tam patrí: staré noviny, časopisy, kartónové krabice, papierové vrecia.
Zber sa uskutoční prostredníctvom škôl, kde žiakom odovzdáte v čase zberu papier, prípadne
osobné odovzdanie do zberných
surovinách v Námestove.
4. Sklo
čo tam patrí: prázdne sklenené
fľaše a úlomky skla rôznej farby
zber sa uskutočňuje: pri všetkých štyroch predajniach Jednoty sú umiestnené veľkoobjemové
kontajnery zelenej farby, do ktorých môžete vhadzovať sklo a tieto kontajnery budú podľa potreby
vyprázdňované približne v mesačných intervaloch.
5. Textil
čo tam patrí: šatstvo, textilné
vrecia, plachty, celty, kusy látok
zber sa uskutoční: 2-krát ročné
v jarných a jesenných mesiacoch.
Každá domácnosť, ktorá má záujem o odovzdanie starého šatstva,
si vyzdvihne na Obecnom úrade
Dokončenie – s. 3
nebezpečný odpad a ten na skládku nepatrí, by sme za uloženie
odpadu TS Námestovo zaplatili nemalé finančné prostriedky. Avšak
množstvo vyseparovaného odpadu v obci s 3600 obyvateľmi by malo byť oveľa vyššie. V tomto roku začíname so separáciou odpadu u súkromných podnikateľov a od roku
2010 už každá obec má povinnosť
zo zákona zapojiť všetky domácnosti do separácie odpadu. Preto Vás
chceme poprosiť, aby ste využívali
možnosti separovaného zberu a nevhadzovali všetok odpad do smetných nádob, nakoľko poplatok za
uloženie odpadu na rok 2006 predstavuje sumu 886 Sk/1 tonu.
Aj keď separáciou odpadu môžeme získať finančné prostriedky z Recyklačného fondu, oveľa
viac by nám malo záležať na našom
zdraví. Podľa najnovších výskumov spaľovaním plastov škodíme
sebe aj naším deťom. Už nenarodený plod v tele matky môže byť poškodený práve v dôsledku spaľovania plastov. Je preto potrebné, aby
sme sa nad týmto rizikom zamysleli a naučili sa dávať odpad tam, kde
patrí a pomôžeme tým sebe, našej
dedine a taktiež naším deťom.

v Or. Polhore plastové vrece, ktoré po vyhlásení v obecnom rozhlase
zozbierame a odovzdáme firme ENZO-VERONIKA-VES Dežerice.
6. Kovový šrot
Patria tu: obaly z nápojov
a sprayov, ručné mlynčeky, rôzne
vyradené kovové nástroje, hrnce,
armatúry, kovové umývadla, časti
vyradených strojov, kusy plechov
a profilov.
Zber sa uskutoční prostredníctvo škôl po vyhlásení v miestnom
rozhlase v jarných a jesenných mesiacoch.
7. Nebezpečné odpady
Patria tu: kovové, plastové alebo sklenené obaly so zvyškami alebo so znehodnotenými rozpúšťadlami, kyselinami, lúhmi, vývojkami, ustaľovačmi, olejmi, farbami,
agresívnymi čistiacimi prostriedkami, liečivami. Ďalej sú to odpadové ortuťové žiarivky a výbojky,
opotrebované oleje z áut, lieky po
záručnej dobe, batérie a akumulátory, drevo nasiaknuté olejom,
moridlom a inými škodlivými látkami a sadze a prach z komínov.
Zber sa uskutoční v plastových
vreciach čiernej farby 2-krát ročne
podľa oznámenia v miestnom rozhlase. Batérie budú zbierané taktiež podľa oznámenia v miestnom
rozhlase.

Ako separovať?
Vážení občania,
V roku 2004 sme v našej obci začali s realizáciou separovaného odpadu, ktorú zabezpečuje
firma ENZO-VERONIKA-VES,
a.s. Dežerice. Separácia sa uskutočňuje na základe pokynov, ktoré boli doručené do domácnosti
a triedenie odpadu je nasledovné:
l. Elektronický šrot
čo tam patrí: chladničky, pračky, sporáky, vysávače, rozhlasové a televízne prijímače, telefóny
a iné.
Zber sa uskutoční: 2-krát ročne vo veľkoobjemových kontajneroch podľa oznámenia v miestnom rozhlase
2. Plasty
čo tam patrí: plastové obaly
z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov,
plastové vrecia, obalové fólie, prepravky, rôzne úlomky plastov z domácnosti a garáži. Ďalej plechovky od nápojov a krabice z džúsov
a mlieka.
Zber sa uskutoční: v modrých
vreciach každý mesiac podľa oznámenia v miestnom rozhlase.

Od 1. januára 2006 sa nemá
biologický rozložiteľný odpad z
domácnosti odvážať na skládku. Má sa kompostovať. Cena
za uloženie každej tony odpadu veľmi vzrastie. Preto začníme triediť pevný domový odpad
a biologickú časť kompostujme. Kým boli gazdovky, biologicky rozložiteľný odpad končil
na hnojišti. Dnes gazdovky takmer zmizli, hnoj sa vozí z poľnohospodárskeho družstva, preto
sa treba naučiť, ako skompostovať na záhradné hnojivo pokosenú trávu a iný biologický rozložiteľný odpad.

Od organizácie PRIATELIA
ZEME som získal ďalší zaujímavý materiál, ako triediť komunálny odpad. Zaujala ma najmä
nová jednoduchšia konštrukcia
malého, ale pre väčšinu z nás postačujúca konštrukcia kompostoviska.
Stačí vyrobiť dostatok na okrajoch zapílených rovnako dlhých
dosák, ktoré si gazdinka, deti postupne poskladajú podľa potreby.
Rovnakým spôsobom ho aj rozoberú. VYNIKAJÚCI NÁPAD!
Treba ho zrealizovať nielen v pri
rodinných domoch ale aj v škole,
v prevádzkarňach.
–vbv
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Najstaršie nálezy pod Babou horou
Pokračovanie 1
V predchádzajúcej časti sme sa
venovali prastarej obchodnej ceste, vedúcej z Tvrdošína do Živca
povodím Oravy a Polhoranky.
Podľa nálezu bronzových predmetov (i bronzového klina v Oravskej Polhore) možno predpokladať, že táto dôležitá cesta jestvovala už v dobe bronzovej a tvorila
prirodzenú spojnicu medzi dunajskou a baltskou oblasťou. Známa
je aj z doby hradištnej, keď bola
zaistená sústavou hradísk (hrádky Bjel nad Podbieľom, Ostražica
nad Nižnou, Tvrdoš nad Tvrdošínom, možno aj Hrádok v Oravskej
Polhore).
Doklady o ceste poskytujú aj
písomnosti zo Živca, pravda, z neskoršieho obdobia. V roku 1 500
obyvatelia starého Živca opustili spálené mesto a presťahovali sa
na iné miesto, kde založili nový
Živiec. Nové mestečko bolo bližšie ku kostolu sv. kríža, ale hlavne k hostincu, ktorý stál pri starej obchodnej ceste z Poľska do
Uhorska cez Oravu. Nové mestečko bližšie k obchodnej ceste
tak malo lepší predpoklad rozvoja.
V roku 1552 dostal Živiec privilégium držať soľný sklad. Každý cudzozemec tu od balvanu soli platil
tri groše. So soľou kupčili najmä
oravskí šoltýsi, najskôr z Veličnej,
neskôr sa v starých listinách uvádzajú i Slaničania, šoltýsi z Dolného Kubína, Revúcej i kliňanskí
šoltýsi Klinovskí.
V druhej polovici 18. storočia sa
uvádzalo, že touto cestou si zvykli
Poliaci a Slezáci chodiť za obchodom na Oravu a do Uhorska.
Začiatkom 19. storočia písal
zubrohlavský pán farár Anton Habiniak o tom, že fara sa nachádza
pri verejnej ceste, ktorá je veľkou
kráľovskou cestou do Galicie (Haliče) a Poľska. V tom období bola
cesta do Polhory rozširovaná.
Cesta cez Oravskú Polhoru časom tratila na význame. Predsa sa však ešte dočkala svojej slávy po výstavbe kúpeľov na Slanej
. Pajduššák, Matúš: Krátky prehľad dejín Oravy, úvod, pamätnica vydaná pri príležitosti
60- ročného jubilea rímsko- katolíckeho kostola v Dolnom Kubíne,
vytlačila tlačiareň Lev v Ružomberku
. Grodziecki Stanislaw, Dwornicka Irena: Chronografia albo
dziejopis žywiecki przez slawnego Andrzeja Komonickiego, wójta na ten czas žywieckiego, manu
propria, str. 54, vyd. Towarzystwo
Milośników Ziemi Žywieckiej, Žywiec 1987

Najstaršia známa mapka s Polhorou pravdepodobne z roku 1550
Vode Františkom Skyčákom z Klina. Dr. Hugo Roth, ktorý istý čas
pôsobil v kúpeľoch na Slanej Vode, už ako primár v Prahe v roku
1933 navštívil miesta, kde kedysi
pôsobil. Bol rozčarovaný z toho,
v akom stave sa táto časť Oravy
nachádzala. Nostalgicky si zaspomínal na staré časy: „Koľkokrát
sme išli touto známou nám hradskou, vinúcou sa z Polhory do Jelešne cez obrovské hory Piľska a Babej
hory a pralesovite zarastené, pyšne
vzpriamené jedle a smreky! Koľko
sa tade napreháňalo saní! Aký veselý cengot sa vždy ozýval a dokonale súladil s príjemným vrzgotom
trblietajúceho sa, bielučkého sňahu. A nad všetkou tou nádherou skláňaly sa modré nebesá“.
Ďalšie zaujímavé zemepisné
názvy.
Slanica – Slaná rieka
Napriek tomu, že o ceste cez
Polhoru by sa dali napísať mnohé ďalšie zaujímavosti a údaje, ku
ktorým sa možno v budúcich pokračovaniach ešte vrátime, našu
pozornosť si zaslúžia aj iné zemepisné názvy z nášho najbližšieho
okolia.
Každý, kto príde do Oravskej
Polhory, skôr či neskôr si musí
všimnúť riečku, prameniacu pod
Babou horou, pozdĺž ktorej sa
obec budovala. Dnes riečku, vy
. Naša Orava, príloha Veľká
noc 1933, str. 2, Besednica, primár
Dr. Hugo Roth: Polhora.

tekajúcu spod Babej hory a ústiacu poniže Zubrohlavy do Oravskej priehrady nazývame Polhoranka. Staré listiny tento názov
nepoznajú. Je novší, odvodený od
názvu obce, v chotári ktorej riečka pramení. V starých listinách sa
nazývala Slanicou, neskôr i Slanou riekou. A podľa názvu rieky si
obyvatelia nazvali aj obec, ktorú si
založili pri jej ústí do Bielej Oravy, Slanicu.
Pod takýmto názvom sa Polhoranka uvádza i na najstaršej mape
horného Uhorska, čiže hornej Oravy, z prieskumu soľných prameňov
pod Babou horou z roku 1550. Dvaja komisári, vyslanci kráľovskej soľnej komory Andreas Kaiser a Joseph Milaver z nemeckého Hallstadtu boli banskými odborníkmi na
ťažbu soli. Po príchode na Oravu sa
ich ujal správca tridsiatkovej stanice
v Tvrdošíne a zaviedol ich k slaným
prameňom pod Babou horou. Okrem správy z cesty vyhotovili aj ručne nakreslenú mapku, na ktorej zobrazili okolité obce- Polhoru, Rabču, Zubrohlavu, Slanicu, Osadu,
Ústie. Riečku Čierna Orava nazvali
Jablonkou a obec Bobrov nazvali
Dubroves. Zobrazili Západné Beskydy (Montes Silesiae) s Babou horou (Mons Baba) a v chotári Rabče zakreslili pramene slanej vody
ako studňu. Rieku Polhoranku tu
označili ako rivulus Slanica (potok
Slanica).
Treba poznamenať, že samotná
mapka je unikátom nielen v rámci

Oravy či Slovenska, ale je jedným
z najstarších zobrazení horného
Uhorska (čiže Slovenska) vôbec.
My Hornooravci žijúci pod Babou
horou by sme na ňu mali byť patrične hrdí, malo by ju poznať každé dieťa. Jej zväčšenina by mala visieť v každej škole nachádzajúcej
sa v povodí Polhoranky. Je to mapka, ktorá posúva vznik našich obcí pod Babou horou pred rok 1550.
V daňových záznamoch sa napríklad Polhora vyskytuje až v roku 1588, ktorý sa považuje za prvú písomnú zmienku o obci.
Začiatkom 19. storočia sa v zubrohlavskej Historii Domus Polhoranka spomína rieka už ako „fluvii
Polhorensis“ (potok Polhoranka),
neskôr dokonca ako „zúrivá polhorská rieka“, ktorá pánu farárovi
odtrhla kus farskej záhrady.
Z toho vyplýva, že Polhoranka,
Slanica či Slaná rieka nebola vždy
takým pokojným tokom, akým je
dnes. Od začiatku existencie obcí mali prví obyvatelia povinnosť
spúšťať plte z panských lesov spod
Babej hory. V rieke musel teda byť
dostatok vody. Aby bol dostatok
vody na spúšťanie panských pltí,
boli v Polhore vybudované tajchy,
priehrady, ktoré zadržiavali vodu
a spúšťali sa vtedy, keď bolo pripravené dostatočné množstvo pltí
na spúšťanie.
Nie je jasné, kedy boli vybudované prvé hrádze na Polhoranke v Polhore. Historik Andrej
Pokračovanie – s. 6
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Najstaršie nálezy
pod Babou horou
Dokončenie – s. 5
Kavuljak uvádza, že sa tak stalo
už v roku 1612. Možno najstarším
nesporným dokladom o existencii hrádze je atlas Regni Hungariae portatilis od J. M. Korabinského, ktorý vyšiel na rozhraní 18.
a 19. storočia. V časti atlasu nazvanej Oravská stolica, je znázornená i Polhora so zreteľne nakreslenou hrádzou s nápisom: „Dammes Pruolhorum“ (Dammes=
z nemčiny hrádza).
V roku 1880 sa obec Klin uchádzala o možnosť zriadenia vlastnej farnosti a školy. Svoju žiadosť
odôvodňoval klinský obecný úrad
tým, že „v jarné, jesenné a také dni,
keď spúšťajú tajchy, je v Polhoranke veľká voda a z Klina sa do Zubrohlavy nedá prejsť“. Uviedli, že aj
škôldozorca Alois Kavács sa skoro utopil aj s koňmi, keď 28. novembra 1879 prechádzal cez Polhoranku.
Ako náhradu za škody na úrode, spôsobené spúšťaním polhorských tajchov pri splavovaní panského dreva, získala Zubrohlava
po zrušení poddanstva od Oravského komposesorátu v roku 1867
les Pálenica.
Kráľovná Beskýd – Kráľovná
nepohody i Diablak – Babia hora
O Babej hore sa zachovalo
množstvo povestí a rozprávok.
Obyvatelia na juh od Babej hory
jej dali prívlastok „Kráľovná Beskýd“, lebo ešte v neskorej jari sa
vypína vyššie ako iné vrchy, často
ešte s majestátnou bielou korunkou, ako kráľovná. Obyvatelia obcí na východ, ale hlavne na sever
od Babej hory jej dali aj ďalší prívlastok „Kráľovná nepohody“, lebo sa od nej ťahali ťažké, olovené
búrkové mračná. Vysoká, tajomná, majestátna i hrozivá, odjakživa vzbudzovala obdiv, ale i rešpekt

a strach. Pre rýchle zmeny počasia
ju naši poľskí susedia zo Zawoje
a okolia nazývajú i „Diablak“.
Nie je jasné, odkiaľ sa vzal názov
najvyššieho vrchu Oravských Beskýd, keď ju pomenovali Babou, Babou horou. Isté je, že jej názov bol už
na skôr spomínanej mapke z roku
1550 pomenovaný ako Mons (vrch)
Baba. Na Slovensku je niekoľko vrchov s podobným názvom. Možno
kvôli blízkosti Bratislavy je najznámejšia pezinská Baba. Ale okrem
nej sa nachádza vrch Babie v čergovskom pohorí, Kamenná Baba
v Branisku, Baba v Nízkych Tatrách
v pásme Slovenský raj, ďalšia Baba
východne od Lučivnej, v Kremnickom pohorí, atď. Vrch Baba sa nachádza i na Morave neďaleko Moravského krasu, ďalšia na východ
od Těšína, i v Poľsku neďaleko Wieličky. Ale zo všetkých uvedených
Báb je naša Babia hora najvyššia
(1723,8 m. n. m.). Zemepisné názvy
Baba sa nachádzajú v i Turecku, na
Balkáne (Hercegovina), v Rumunsku atď.
Už spomínaný živiecky wójt
Andzej Komonicki opisuje pôvod
názvu Babej hory tak, že na tomto vrchu sa nachádza skalný útvar,
ponášajúci sa na starú ženu, babu.
V jeho blízkosti sa vraj nachádza
prameň vody.
Babia hora bola pre svoju tajomnosť vždy predmetom rozprávok, strašidelných príbehov i príbehov o pokladoch, ktoré si v jej
hustých lesoch poukrývali zbojníci, o jaskyniach, obroch a vojsku,
ktoré v nej spí a v prípade potreby
príde chudobe na pomoc.
Piľsko
O tom, odkiaľ má Piľsko svoj
názov, sa zachovala povesť, známa
už začiatkom 17. storočia. Vraj na
tom vrchu bola polianka, na kto-

Zvyšky dnešného dolného menšieho tajchu

e-FOTO V. Briš

Ďalšia stará mapka s Polhorou z Budapeštianskeho archívu
rej oravskí zbojníci často usporadúvali tance a pijatyky s dievkami, ktoré pásli na holiach dobytok.
Pretože sa na vrchu hodovalo, pilo
a spievalo, dostal názov Piľsko.
Tanečník
Poľskí zbojníci vraj závideli oravským ich veselé ujúkanie

a tak na ďalšom vrchu na hraniciach s Oravou zas oni poriadali
tanečné zábavy, lesmi ležiacimi
pod vrchmi sa doširoka – doďaleka ozývala muzika, pri ktorej
sa zabávali. A od tých tancov dostal názov aj kopec. Nazvali ho
Tanečník.
Eva Kurjáková

Zlatá rybka splnila sen…

Spoločnosť Slovnaft, a.s. prišla
s jedným úžasným
nápadom a to so
spustením projektu s názvom Zlatá rybka Evo, ktorý je určený všetkým
dlhodobo chorým ,alebo postihnutým
deťom vo veku 5-14 rokov s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky, pričom podmienkou účasti na
projekte bolo, aby 1. sen, prianie a želanie dieťaťa bolo nemateriálneho
charakteru, 2. aby sen, prianie, želanie bolo zrealizovateľné a etické, a 3.
danému dieťaťu ešte nebolo v minulosti splnene prianie v rámci projektu Zlatá rybka Evo. Sny deti boli zaradene do štyroch kategórii:
Prial by som si navštíviť...
Prial by som si stretnúť sa...
Prial by som si na chvíľku byt...
Prial by som na chvíľu robiť...
Cieľom projektu Zlatá rybka Evo
je vyčariť úsmev na ich tvárach a podporiť ich uzdravenie.
Pracujem ako špeciálny pedagóg
v špeciálnej triede v Oravskej Polhore. Učím deti, z ktorých traja sú imobilní a dvaja sú iným spôsobom telesne handicapovaní. Využila som tuto príležitosť a prihlásila svoje deti
do projektu. Jedného dna z Bratislavy zazvonil telefón a oznámil nám radostnú správu, že práve tieto detičky
boli vybrané, aby sa im splnil ich sen.
A tak víkend s dátumom 10.12 –11.
12. 2005 bol naozaj vskutku veľkolepý a šťastný. Deti sa ocitli na ranči Kamily Magalovej na Čiernej Vo-

de, kde boli privítaní odbornou komisiou z danej spoločnosti a samotnou
hereckou Kamilou Magalovou. Pripravený bol pre nich bohatý program,
ktorého nosnou časťou bola tzv. hipoterapia, čiže fyziologická a psychologická liečba koníkmi.
Zo všetkých príjemných zážitkov,
ktorých bolo neúrekom, vyberám asi
ten, pre nich najdôležitejší a to ten,
že deti dostali ten výnimočný pocit,
že ich zviera počúva na slovo a plní
ich príkazy. Okrem koníkov a starostlivosti o ne si deti mohli obzrieť krásny areál a iné zvieratka, ktoré sa tam
nachádzali.
V nedeľu poobede odchádzali s veľmi príjemným pocitom a teplom v srdci z tej lásky, ktorej sa im v akejkoľvek
podobe počas víkendu dostalo.
Ďakujeme.
Zdenka Zatopkova,
triedna učiteľka špeciálnej triedy
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Piesňou končiť - piesňou začínať...

O skupine NEOPOLIS sme
na našich stránkach už písali. Práve chlapci z tejto formácie prišli s nápadom ukončiť rok koncertom mladých. Myšlienka sa ujala už
v roku 2003 a hoci trochu oneskorene, ale predsa sa uskutočnil koncert aj tento rok a tak milovníci hudobného umenia mali v nedeľu 8. 1.
2006 o program navečer postarané.
V tento večer po 18-tej hodine sa rozoznel obecný kultúrny dom v Oravskej Polhore hudbou a spevom.
„Zostava“ na javisku prechádza
z roka na rok istými drobnými „úpravami“ a tak šancu zaspievať si dostávajú aj mladšie generácie. Stáli
zostávajú členovia skupiny Neopolis bratia Michal (spev, gitara, basgitara) a Martin (basgitara) Strnálovci, Majovia Herud (bicie) a Glovaťák (klávesy, spev). Po tri roky si už
s chlapcami na koncerte zaspievali
Katky Strnálová a Revajová, „hosť“
skupiny Janko Murín (gitara, spev).
S touto stálou „zostavou“ už tri roky
dospieva a rastie, nielen hudobne, aj
Martin Kozák (husle, tamburína).
Mužský tenor a bas tento rok posilnili bratia Michal a Tomáš Tyrolovci a ženský alt a soprán zase dievčatá Marcelka Kovalíčková, Barborka
Baleková a Mirka Košútová. Celému zoskupeniu našich polhorských
hviezd dodával správny jas hlavný
osvetľovač Stanislav Ďubašák (DJ
Edo) a zvukár Anton Revaj sa tiež
nemalou čiastkou pričinil k uskutočneniu tohoto dielka. Aparát a nástroje zapožičali chlapci z námestovskej skupiny KONTAKT.
Tento rok sa teda znova dokázalo spojiť niekoľko mladých ľudí, aby vytvorili uchu i srdcu laho-

diaci koncert. Napriek všetkému.
Veď ako sa Michal Strnál vyjadril:
„...všetkého bolo tento rok akosi
málo, hlavne času a tiež energie.“ Aj
preto bol tohoročný, po minulé roky
tradične „vianočný“ koncert, skôr
„trojkráľový“ či „novoročný“. No
možno súhlasíte so mnou, že rovnako ako ukončiť rok piesňou je pekné i piesňou ho začať. Tí, čo sa koncertu zúčastnili si iste odniesli v duši
pekný zážitok.
Naše deti africkým deťom
Aká je Afrika? Kde je? Je to
zem piesku a púšte? Sú to čierni ľudia? Výzva podajme ruku deťom na
tohoročnom letáku akcie Dobrá novina, z ktorého na mňa upiera dve

nevinné očká malé černošské dievčatko v žltých šatočkách mi obmäkčí srdce a mysľou mi prebehnú slová piesne: „...aj ty si jeho brat, aj ty
si jeho sestra...“ Je možné sa roz-

hodnúť vykonať malý skutok lásky,
ktorý ma spojí s inými a daruje Vianoce aj týmto deťom. Túto možnosť poskytuje aj akcia Dobrá novina. Na Slovensku sa už po jedenásty

Oznámenia pre podielnikov Urbáru
Dňa 27. 11. 2005 sa na valnej
hromade uskutočnila voľba nového predsedu a členov výboru, za
ktorých boli zvolení títo podielnici:
• predseda Urbáru pozemkového spoločenstva Oravská Polhora – Ing. Peter Horváth, Oravská Polhora čs. 968 s počtom hlasov 700;
• 7 členov výboru Urbáru pozemkové spoločenstvo v zložení:
Jozef Hrubjak, Or. Polhora čs.
832; Milan Spuchliak, Or. Polhora
čs. 100; Milan Plevjak, Or. Polhora
čs. 817; Jozef Metes, Or. Polhora
čs. 717; Ján Kvasniak, Or. Polhora
čs. 842; Ján Marlenga, Or. Polhora
čs. 387; Jozef Hrubjak ml.; Or. Polhora, Or. Polhora 269;
• dozornú radu Združenia urbáru poz. spoločenstva v zložení:
predseda Jozef Vorčák, Or. Polhora čs. 18; Karol Jendreas, člen

DR, Or. Polhora čs. 321; Anton
Marlenga, člen DR, Or. Polhora
čs. 902. Na návrh predsedu Urbáru pozemkového spoločenstva
Ing. Petra Horvátha z členov výboru bol Ján Marlenga navrhnutý
a zvolený za podpredsedu. Výbor
následné schválil:
• miestnosť na stránkové dní
(Obecný úrad Or. Polhora v zasadačke ), stránkové dni podielnikov sú stanovené na každý druhý týždeň v mesiaci v čase od 14 00
hod do 18 00 hod.;
• odsúhlasenie a schválenie zapisovateľky a účtovníčky v jednej
osobe (p. Vorčáková Jana, Or. Polhora 82);
• odmenu za vykonávanie prác,
založenie evidencie podľa členov, ktorí budú vykonávať činnosť
s chodom urbáru;
• schválenie lesníka p. Jozefa

Hrubjaka, Or. Polhora 842 pre zabezpečenie úloh na úseku obhospodarovaní lesa.
Dňa 24. 2. 2006 sa uskutočnilo zasadanie výboru, na ktorom sa prejednali nasledovné body programu zasadania:
• predseda združenia Ing. Peter
Horváth informoval členov výboru
o prácach, ktoré treba v tomto roku
urobiť v urbárskych lesoch dorobiť
prebierku, čistenie lesa, výsadbu
nových malých stromčekov.
• potreba spracovať kalamitu,
ktorá ostala z minulého roka a pokračovať v spracovávaní novej kalamity alebo je potrebné vypísať
nový konkurz.
Členovia výboru súhlasili, aby
so spracovaním kalamity pokračovala naďalej firma Jozef Mlynarčík za ceny, ktoré boli dohodnuté v minulom roku.

krát uskutočnila pod záštitou združenia Erko. Je čisto dobrovoľnícka
a zameriava sa na pomoc obyvateľom Afrických štátov. Má teda jasný
cieľ a smerovanie peňažných prostriedkov je dopredu dané, majú jediný účel a to pomôcť tým najbiednejším. Podajme teda ruku deťom a raz
ju možno podajú oni nám. Aj s touto nádejou sa tento rok vydalo zvestovať Dobrú novinu v našej obci na
sviatok sv. Štefana 26. 12.2005 spolu 48 detí rozdelených do päť skupín. Svoje požehnanie pre nich a pre
rodiny, ktoré navštívili udelil duchovný správca farnosti Milan Holík na vysielacej pobožnosti.
Deti navštívili 135 rodín a vykoledovali 38 957 Sk, za ktoré patrí úprimná vďaka všetkým darcom. Ťažiskový región pomoci v 11. ročníku
Dobrej noviny je južný Sudán, ktorý je jedným z najmenej rozvinutých
regiónov na svete.
Ďalej Ing. Peter Horváth informoval členov, že je potrebné zalesniť 10 ha lesa a preto je potrebné objednať sadenice a to približne
za 250 000 Sk. Cena 1 sadenice sa
pohybuje okolo 7 Sk. Práce pri sadení sa budú prevádzať dodávateľsky – cez firmu. Tiež informoval,
že odborného lesného hospodára
bude vykonávať Ing. Ratica.
Niektorí členovia výboru mali
pripomienku, či sa ide kupovať budova bývalej Korbáčikarne v areáli
bývalého PPD ako sídlo a kancelária. Vybor sa uzniesol, že budova
pre potreby Združenia urbáru nie
je potrebná.
Výbor urbáru sa zatiaľ nedohodol na vyplácaní podielov – najskôr
je potrebné urobiť všetky práce
a ponechať nejaké finančné prostriedky do budúcnosti (l  mil. Sk)
a potom sa rozhodne o vyplácaní
podielov.
Ing. Peter Horváth,
predseda urbáru pozemk. spol.
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Aký je teologický význam
kríža na cintoríne ?
Vážený pán docent!
Na základe nášho dohovoru zasielam Vám architektonické riešenie okolia kríža na Vaše posúdenie. Môj návrh je, keby sa na ľavej strane na tabuľu napísal citát
pána farára Doranského z Vášho
článku v obecných novinách: „Nevracajte sa domov, ale choďte ďalej.“ A na pravej strane spomienku
na tých ktorí stavali kostol. Nebránim sa aj o nevhodnosti mojej myšlienky, chcem len na cintoríne vytvoriť priestor, kde sa všetci s úctou
a radosťou zastavia. Zároveň Vás
chcem poprosiť o odpovede na tieto
otázky, ktoré by som chcel uverejniť
v Polhorských novinách.

19. 6. 1971 Posviacka nového cintorína a kríža na ňom
Posvätil ho v spišský otec vikár ThDr. Jozef Ligoš
Autor modelu umiestnenia kríža
je Ing. arch. Milan Labudiak

Ku dňu učiteľov
Úroveň demokratickej výchovy detí a mládeže ovplyvňuje škola, rodina a spoločnosť. Rozhodujúci diel zodpovednosti však nesie
škola a učiteľ. Preto je práca školy
a učiteľa stredobodom pozornosti.
Práca učiteliek materských
škôl, učiteliek a učiteľov základných škôl, vychovávateliek školských klubov má neustále charakter a aj tak je často podrobený neoprávnenej kritike.
Ján Amos Komenský vo svoje Didaktike veľkej povedal: „Cieľom našej didaktiky je od začiatku
do konca hľadať a nachádzať spô-

soby, ako by mali učiť menej tí, ktorí vyučujú, ale ako by sa naučili viac
tí, ktorí sa učia.
Hľadať a nachádzať spôsob, ako
odstrániť zo škôl zmätok, nechuť
a márnu prácu je zaviesť do života škôl kľud, potešenie a pevné výsledky.“
Ku dňu učiteľov všetkým pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkom želáme veľa úspešných dní naplnených zdravím
a pohodou. Veď najcennejším
ocenením práce učiteľa sú rozžiarené očká detí, spokojnosť rodičov
a uznanie učiteľskej práce.

Dopravná bezpečnosť detí
Význam výchovy k dopravnej
bezpečnosti detí je vždy aktuálny . Blíži sa jar a s ňou sa objavia
na cestách bicykle. Ak vaše dieťa
používa takýto dopravný prostriedok, je potrebné ho upozorniť na veľa dôležitých vecí!
1. Že cesta nie je ihrisko a najkratšia cesta nemusí byť najbezpečnejšia.
2. Budiť dieťa skôr, aby včas
došlo do školy. Ak sa totiž žiak bojí, že príde neskoro na vyučovanie,
v úzkosti a rozčúlení nedáva na
ceste pozor.
3. Upozorniť dieťa, že bicykel
je len pre jedného a nie pre dvoch,
čo často vidieť u väčších žiakov.

4. Rodič by mal občas skontrolovať dieťa, kadiaľ jazdí a či má
v poriadku brzdy a osvetlenie. Večerná jazda bez svetiel sa môže
stať osudnou.
5. Dodržiavanie dopravných
predpisov rodičmi je dobrým
príkladom pre dieťa, pretože ono
svojho rodiča napodobňuje.
Prečo píšem tieto už známe
pokyny?
Pretože skúste byť vodičom auta, alebo autobusu.
Skúste ísť po ceste cez Oravskú Polhoru ráno, keď idú žiaci
do školy a pochopíte, že dané upozornenia nie sú zbytočné.
Zlatica Gogoláková

Aký je teologický význam
kríža na cintoríne ?
Kríž je symbol a obraz smrti Pána Ježiša. Kríž pre Kristovo utrpenie a zmŕtvychvstanie dáva každému živému, ktorý zomrie a mŕtvemu, ktorý žil oprávnenú nádej
a zmysel utrpenia počas pozemského života a zmysel smrti ako
prechodu do večnosti. Keby nás
Kristus nevykúpil a potom nevstal, márna by bola naša viera a boli by sme najväčší chudáci na tomto svete.
Ale takto je kríž naším stredom.
Nemusí byť preto v strede cintorína, ale v jeho „srdci“ – tam, kde sa
najskôr zastavia všetci ľudia, ale
kde bude dosť miesta pre všetkých,
aby ho nemíňali, ale aby ono samotné miesto „vyzývalo“ návštevníka cintorína, aby sa zastavil pri
ňom. Tento kríž totiž symbolizuje
aj mŕtvych. Našim najvznešenejším reprezentantom – reprezentantom nás smrteľníkov – je náš
vzor – Ježiš Kristus, ktorý sa pre
nás stal človekom. On vie, čo je to
utrpenie a smrť. Nie ako ako vinný,
ale ako neviný. My sme vinní.
Aký je Váš osobný názor na
zmenu umiestnenia kríža na našom cintoríne?
Tá zmena, ako som ju mohol pozorovať naposledy na dušičkové
sviatky na jednej strane umožňuje
každému návštevníkovi cintorína
zastaviť sa pri kríži, ale pre nedostatok miesta neumožňuje veriacemu pokojnejšie pri ňom spočinúť.
Celý cintorín je vďaka blízkosti

domu nádeje (alebo smútku) spolu s krížom architektonicky nevyvážený a v tomto mieste cintorína
preťažený. Komplex kríža a okolia
– ako ste mi poslali v prílohe Vašej správy je predsa len priestorovou protiváhou stavby domu nádeje. Preto je lepšie umiestniť ho bližšie k stredu cintorína do opačnej
polovice. Toto architektonické riešenie vyžaduje vyhradenú plochu,
čo je dobré pre dôstojnosť miesta,
ku ktorému by som navrhol jednu
– dve lavičky pre veriacich, ktorí sa
tam pristavia. S parkovým dizajnom nenáročným na údržbu.
Všetko píšem ako môj názor
a pohľad.
Prajem Vám požehnaný zbytok
adventu a všetkých pozdravujem.
Juraj Sp.
S pozdravom z Oravskej Polhory a prianím radostných veľkonočných dní ostáva Ivan Matis
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Memoriál Valérie Tyrolovej

V telocvični ZŠ Oravská Polhora
sa 15. 2. 2006 uskutočnil už 4. ročník spomienky na Valériu Tyrolovú,
známu to športovú osobnosť na Slovensku v polovici minulého storočia, ktorá reprezentovala ČSR v basketbale a bola členkou prvoligového
basketbalového družstva žien Lokomotíva Bratislava (1955 – 1970).
Na majstrovstvách sveta v Brazílii v 1957 r. obsadila ČSR aj jej pričinením 3. miesto. V 1958 r. na ME
v Poľsku (LODŽ) a v 1960 r. v Bulharsku (SOFIA) obsadili taktiež 3.
miesto. Reprezentovala aj ako študentka na akademických športových
hrách v Moskve, keď v basketbale
skončili na 2. mieste a ako všestranná športovkyňa úspešne bodovala
aj v atletickej štafete, kde skončili na
peknom 3. mieste. Za tieto a ešte iné
úspechy bola ocenená titulom Majsterka športu.
Pani Valéria Tyrolová sa narodila v Or. Polhore v roku 1936 a na
jej počesť sa naša ZŠ rozhodla propagovať tento nádherný a pre mládež zaujímavý, vzrušujúci a rýchly
šport. Atmosféra počas tohto turnaja je neopísateľné veselá a búrlivá, pretože naši žiaci – diváci vedia
vytvoriť nádhernú kulisu, lebo už
poznajú čo patrí ku každému športu. Spomíname na pána Vincenta
Horvatha, ktorý nás oslovil a prišiel
s touto myšlienkou.
Na úvod riaditeľka ZŠ Mgr. Jolana Tarčáková privítala sestry Valérie Tyrolovej, pani Margitu Horvathovú a pani Jolanu Cubínkovú a členov rodiny Valériu Blahútovú, Petra
Horvatha, Pavla Cubínka, ktorí celý
turnaj sponzorovali.
Tradičné úvodné stretnutie patrí dvom najlepším žiackym družstvám v okrese Námestovo t.j. ZŠ
Or. Polhora – ZŠ Námestovo Brehy. Hneď od začiatku to bol vyrovnaný zápas v ktorom bolo vidieť, že

sa chlapci veľmi dobre poznajú a dávajú si pozor na kľúčových hráčov.
Aj napriek tomu prvé dva útoky sa
vydarili domácemu družstvu a ujali sa vedenia. Potom však sa hostia vzchopili a úspešnými trojkami
sa ujali vedenia. Počas celého zápasu viedli o jeden až 3 body, ale 3 minúty pred koncom sa domáci striasli
nervozity, prešli na osobné bránenie
a úspešnou streľbou otočili výsledok na 35 : 31. Zostava ZŠ Or. Polhora: Matej Marcoňák, Štefan Cu-

bínek, Ľubo Fidrík, Matúš Mačor,
Ľubo Rešutík, Michal Tarčák, František Kovalík, Martin Matonog, Peter Samek, vedúci družstva Mgr. Jozef Kurek.
Najúspešnejší strelci hostí: Rastislav Kojs, Michal Mikolajčík, vedúci
Mgr. Tomáš Kuchárik as. Oficiálnym
zápasom Memoriálu bol duel dievčenských družstiev, taktiež dvoch
najlepších basketbalových školských
zostav v šk. r. 2005 – 2006 v okr. Námestovo ZŠ Or. Polhora a ZŠ Rabča.
Že to nie sú len priemerné družstvá,
dokázal to aj priateľský zápas pred
turnajom, keď ZŠ Or. Polhora hrala vyrovnanú partiu so ZŠ D. Kubín

J. Matúšku 23 : 25. Stretnutie s Rabčou bolo ukážkou pekného technického basketbalu a bolo vidieť zrelosť
a vyhratosť domácich dievčat. Stretnutie mali pevne vo svojich rukách
počas celej hry. Zvíťazili 33 : 18. Zostava domácich: Martina Štefaňáková, Katarína Kutliaková, Tatiana
Hrubjáková, Silvia Juritková, Zuzana Marlengová, Lucia Heretíková,
Dáša Lavorová, Veronika Pitáková,
Barborka Baleková, Mirka Vnenčáková, Veronika Minarovičová, ved.

Mgr. Jozef Kurek. Najlepšie z Rabče:
Monika Skurcoňáková, Martina Gužíková, Mária Revajová, Lucia Kozáková, Simona Pitáková, Lenka Budzeľová, ved. Mgr. Marcela Adamčíková a Mgr. Ján Pienčak.
Všetky družstva obdŕžali ceny
a víťazné družstvo ZŠ Or. Polhora
prebralo pohár víťaza z rúk sestier
pani Valérie Tyrolovej.
Riaditeľka ZŠ Oravská Polhora Mgr. Jolana Tarčáková, zodpovedný vedúci Mgr. Jozef Kurek
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Pri počutí tohto slova sa iste mnohým
nevynorí v pamäti nič. Ide totiž o zmenený názov jednej nedávnej akcie – hokejbalového turnaja chlapcov. Tento rok
sme mohli u nás v Polhore sledovať po prvý krát akciu takéhoto rázu. Ale poďme
pekne po poriadku.
Ako každý rok, tak aj tento organizujú Saleziáni Don Bosca (ďalej SDB)
v Námestove podujatie pod jednoduchým názvom – Hokejbalový turnaj. Naši chlapci sa tohto podujatia zúčastnili
už viac krát a ich úspechy boli vždy veľmi výrazné. Je zrejmé, že pravidelne sme
oslovovali tých istých chlapcov a tým sa
pre ostatných možnosť zahrať si s niekým iným ako so spolužiakmi, či rovesníkmi s dediny strácala. Rok po roku si
pýtalo viac chalanov prihlášky na turnaj
do Námestova, no väčšinou dostali tú istú odpoveď: „Už sú prihlásení iní,“ alebo
„už som sľúbil im.“ Pravdepodobne by sa
niečo také zopakovalo aj tento krát, nebyť jedného návrhu u SDB. Po tom, čo
som so saleziánmi hovoril o tom, ako veľa družstiev z Polhory by chcelo súťažiť
a pýtal som sa ich, či by som mohol tento
krát dostať viac prihlášok do jednotlivých
kategórií vyšiel návrh od dona Kuchára o usporiadaní turnaja v Polhore. Tento turnaj by mal rozhodnúť o tom, ktoré
z družstiev by dostalo možnosť ísť hrať do
Námestova. Priznám sa, že som spočiatku neveril, že by zorganizovať takéto niečo bolo v Polhore možné. Rovnako som
si nevedel predstaviť, kto by mi pomohol
s organizáciou. Stačilo však osloviť tých
správnych ľudí a vedel som, že to možné
bude. Vedel som, že situáciu asi najlepšie pochopí pán farár a tak som ako prvého oslovil jeho. Dozvedel som sa, že jediné možne miesto turnaja bude naša telocvičňa. Vďaka patrí najmä pánu farárovi,
ktorý ju vybavil na pondelok 6. 3. 2006,
teda počas jarných prázdnin. Teraz len
bolo potrebné rozdať nejaké tie súpisky,
prostredníctvom, ktorých by sa dalo dostať na turnaj. Súpisky sú potrebné aby
sme si mohli pripraviť systém hry. V Námestove sa hrá v troch kategóriách. Nakoľko aj s minulých rokov viem, že záujem o najstaršiu kategóriu nebol veľmi

veľký a jedno družstvo sme už mali, rozhodol som sa, že túto kategóriu jednoducho vypustíme.
Bolo potrebných pár nevyspatých nocí pred samotným turnajom, aby prebiehalo všetko hladko. Nakoniec sme to spolu s mojou „pravou rukou“- Petrom dotiahli a turnaj sa mohol začať. Na moje
veľké prekvapenie sa turnaja zúčastnilo skutočne hojne veľa chlapcov. Počet
dvanásť družstiev už veru má čo do seba. Chlapcov sme rozdelili do skupín po
štyroch, pričom mladších (roky narodenia 1993/95) boli dve skupiny a starších
(1991/92) jedna skupina. aj názvy družstiev svedčia o pestrej fantázií našich
chlapcov. Názvy ako HC Draci, Hladní Spachtoši, či Škorpióni nás prekvapili rovnako ako názvy Black Killers, či
HC el diablo, ktorých slovenský význam
radšej neuvediem. Po vyraďovacích bojoch v skupinách nasledovali semifinálové zápasy a po nich finálové, kde sa za
mladších prebojovali družstvá Predátori a HC Sharks a za starších HC Black
Dragon a Modré šípy. Vecné ceny a poháre víťazom HC Sharks a Modrým šípom odovzdával pán farár, no myslím, že
najväčšiu radosť mali chalani z don Petra Kuchára, ktorý im osobne odovzdal
prihlášky na turnaj do Námestova a na
prekvapenie mnohých, prihlášky dal aj
druhým miestam. Turnaj teda dopadol
nad očakávania dobre. Nemalá účasť na
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úspechu sa samozrejme musí pripísať aj
pánu farárovi, ktorý na začiatku odslúžil
svätú omšu a takmer po celý čas bol prítomný v telocvični. Taktiež sa postaral aj
o vecné ceny. Vďaka patrí aj vedeniu školy, za telocvičňu a pánu učiteľovi Kurekovi, ktorý tam už len svojou prítomnosťou
spôsoboval, že chlapci sa správali šetrnejšie a tak aj telocvičňa ostala celá. Vďaka aj obci, odkiaľ nám požičali ozvučenie
a všetkým štyrom rozhodcom. Na záver
treba dodať, že najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý nad nami po celý čas bdel
a nikomu sa nič vážne nestalo. Drobné
odreniny samozrejme patria k takémuto podujatiu a možno sa s nimi kedykoľvek pochváliť.
Jozef Tyrol
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Výsledky 17. ročníka žiackej vianočnej latky
v Oravskej Polhore
Súťaž v skoku do výšky sa uskutočnila
14. decembra 2005.
Najmladšie žiačky (5. a 6. ročník)
1. Šimurdiaková Anna (Or. Polhora) 125
2. Kosmeľová Eva (Klin)
125
3. Gurová Marta (Klin)
120
4. Kapičáková Katka (Mutné)
120
5. Kovaličková Zuzana (Rabča) 115
6. Žufová Jana (Zubrohlava)
115
7. Ganobjaková Katka (Mutné) 115
8. Garajová Eva (Rabča)
115
9. Krovinová Patrícia (Brehy NO) 115
10. Veselovská Dominika (Mutné) 115
11. Gluštíková Nikola (Zubrohlava) 115
12. Hrubjáková Janka (Or. Polhora) 115
13. Romaníková Monika (Or. Polhora) 110
14. Harbutová Klaudia (Or. Polhora) 110
15. Miklušáková Frederika (Rabča) 105
16. Kuľhová Zuzana (Brehy NO) 100
Najmladší žiaci (5. a 6. ročník)
1. Vonšák Marián (Or. Polhora) 140
2. Kolčák Tomáš (Brehy NO) 130
3. Gogolák Július (Komen NO) 130
4. Skurčák Matúš (Or. Polhora) 130
5. Tyrol Štefan (GAB NO)
I30
6. Kosmeľ Štefan (Mutné)
125
7. Lešňovský Tomáš (Brehy NO) 125
8. Kakačka Dominik (GAB NO) 125
9. Randiak Dominik (Or. Polhora)125
10. Barnašák Matúš (Rabča)
120
11. Úradník Adam (Klin )
120
12. Miklušák Tomáš (Or. Polhora) 120
13. Tarčák Matúš (Or. Polhora) 120
14. Bištiak Martin (Klin)
120
15. Šurinčík David (Or. Polhora) 115
16. Vojtas Marek (Mutné)
115
17. Luscoň Jozef (Or. Polhora) 115
18. Pňaček Lukáš (Or. Veselé)
115
19. Čiernik Adam (Zubrohlava) 115
20. Rieger Lukáš (Or. Veselé)
115

Jozef Kurek, ZŠ Oravská Polhora, vedúci kabinetu telesnej
výchovy
Plán činnosti kabinetu telesnej výchovy v okrese Námestovo v školskom roku 2005 / 2006
1. Príprava prihlášok do súťaží
(september)

21. Gluštík Ivan (Zubrohl.)
22. Kapičák Rudolf (Mutné)

2. Príprava športového kalendára a jeho predbežné spracovanie podľa obdržaných prihlášok
(september)

110
105

Mladšie žiačky (7. ročník)
1. Kosmeľová Silvia (Klin)
145
2. Božeňáková Mária (Or. Polhora) 135
3. Zoššáková Františka (Or. Polhora) 135
4. Zboňáková Monika (Komen. NO) 120
5. Karliaková Darina (Mutné) 120
6. Mišeková Lucia (Komen. NO) 120
7. Šimulčíková Rebeka (GAB NO) 120
8. Čajková Tatiana (Zubrohlava) 115
9. Budzeľová Antónia (Rabča) 110
		
Mladší žiaci (7. ročník)
1. Fidrik Martin (Or. Polhora)
150
2. Jaňák Matej (Komen NO)
135
3. Vargončík Andrej (Or. Polhora) 135
4. Vorčák Marek (Or. Polhora) 135
5. Vorčák Martin (Or. Polhora) 135
6. Baník Filip (Komen. NO)
130
7. Lacko Vladimír (ŠZŠ NO)
130
8. Pilarčík Miroslav ( Rabča)
125
9. Jagnešák Ján (Rabča)
125
10. Štepunek Erik (Komen. NO) 125
Staršie žiačky (8. ročník)
1. Skurcoňáková Monika (Rabča) 145
2. Kromková Alžbeta (Or. Veselé) 140
3. Natšinová Lenka (Komen. NO) 140
4. Nevedelová Janka (Or. Polhora) 135
5. Marlengová Janka (Or. Polhora) 135
6. Šimurdiakové Martina (Or. Polhora) 135

Basketbal žiakov a žiačok v šk.
roku 2005/2006
Žiačky
Základ družstva tvoria: Hrubjáková Tatiana, Štefaňáková Martina, Kutliaková Katarína, Heretíková Lucia, Marlengová Zuzana,
Lavorová Dáša, Juritková Silvia.
Ďalšie hráčky družstva: Pitáková Veronika, Baleková Barborka,
Minarovičová Veronika, Vnenčáková Mirka, Bušková Monika, Salusová Darina, Jašáková Alžbeta.
Výsledky: ZŠ Or. Polhora –
ZŠ Rabča 75 : 36, ZŠ Or. Polhora – ZŠ Komenského Námestovo
28 : 6 a 33 : 14, ZŠ Or. Polhora –
ZŠ Zubrohlava 38 : 17 a 44 : 6, ZŠ
Or. Polhora – ZŠ Brehy Námestovo 44 : 22 a 20 : 20
Družstvo žiačok postúpilo do
okresného kola suverénnym spôsobom a pre divákov predviedli
peknú hru.
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Žiaci
Základ družstva tvoria: Marcoňák Matej, Mačor
Matúš, Rešutík Ľubomír, Fidrik
Ľubomír, Cubínek Štefan, Tarčák
Michal, Kovalík František. Ďalší
hráči družstva: Matonag Martin,
Skurčák Martin, Sučák Pavol, Šurinčík Ján, Talaga Jozef, Tyrol Dávid, Samek Peter, Slovik Jozef.
Výsledky: ZŠ Or. Polhora – ZŠ
Rabča 72 : 24, 35 : 12 a 27 : 4; ZŠ
Or. Polhora – ZŠ Brehy Námestovo 46 : 51 a 17 : 24; ZŠ Or. Polhora – ZŠ Komenského Námestovo
44 : 17 a 38 : 16; ZŠ Or. Polhora –
ZŠ Lokca 38 : 25 a 27 : 11.
Družstvo žiakov obsadilo v okresnom kole 2. miesto po dramatickom finále s družstvom ZŠ Brehy
Námestovo. Mgr.			
Jozef Kurek,

7. Revajová Mária (Rabča)
130
9. Gužiňáková Monika (Or. Polhora) 125
10. Vojtasová Lucia (Mutné)
125
11. Sobčáková Lucia (Komen. NO) 120
		
Starší žiaci (8. ročník)
1. Holub Tomáš (Brehy NO)
150
2. Hradský Jakub (Zubrohlava) 150
3. Klozik Dalibor (Klin)
150
4. Jadroň Michal ( GAB NO)
145
5. Ľubek František (Brehy NO) 145
6. Domin Marek (Or. Polhora) 145
7. Brtko Vladimír (Zubrohlava) 140
8. Ganobjak Lukáš (Klin )
140
9. Heretík Lukáš (Or. Polhora) 140
10. Hurák Róbert (Komen. NO) 140
11. Synák Patrik (Or. Polhora)
135
12. Grebač Daniel (Or. Veselé)
135
13. Iglarčík Dominik (Or. Polhora) 135
14. Tarčák Tadeáš (Or. Polhora) 135
15. Bugáň Marek (Komen. NO) 135
16. Pňaček Andrej (Or. Veselé) 130
Staršie žiačky (9. ročník)
1. Hrubjáková Katarína (Komen. NO) 150
2. Plechárová Katarína (Mutné) 140
3. Hrubjáková Tatiana (Or. Polhora) 135
4. Štefaňáková Martina (Or. Polhora)135
5. Kutliaková Katarína (Or. Polhora) 135
6. Veselovská Júlia (Mutné)
130
7. Kosmeľová Andrea (Klin)
130
8. Jašáková Alžbeta (Or. Polhora) 130
9. Uričáková Daniela (O. Veselé) 125
		
Starší žiaci (9. ročník)
1. Kojs Rastislav (Brehy NO)
170
2. Mikolajčík Michal (Brehy NO) 165
3. Borovjak Martin (Klin)
165
4. Tarčák Anton (Or. Polhora) 160
5. Kopta Gabriel (Or. Veselé)
160
6. Rešutík Ľubomír (Or. Polhora) 160
7. Bobek Tomáš (ŠZŠ NO)
155
8. Barnašák Jozef (Rabča)
155
9. Fidrik Ľubomír (Or. Polhora) 150
10. Blahut Martin (Mutné)
150
11. Laššák Ján (Komenského NO) 150
12. Kovalíček Juraj ( Rabča)
150
13. Kozák Anton (Or. Polhora)) 145
14. Hadar Róbert (Rabča)
145
15. Grigeľ Karol (Komenského NO) 145
16. Slovik Jozef (Or. Polhora)
140
17. Briš Dominik (Mutné)
140
Hlavný rozhodca: Mgr. Jozef Kurek
Riaditeľka ZŠ Or. Polhora: Mgr. Jolana Tarčáková

3. Návrh a doplnkovej činnosti mimo súťaží SAŠŠ – dvojkolové obvodové kolá, beh Terryho Foxa ml. žiactva,atletický
štvorboj, beh mestom, beh do
vrchu, atletika mladšie žiactvo, memoriál Valérie Tyrolovej, memoriál BOHUŠA KOZÁKA (priebežne)
4. Metodický deň Tv 21. 10.
2005 v telocvični ZŠ Or. Polhora:
• otvorená hodina gymnastiky v 7. roč.(Kurek Jozef)
• doplnenie športového kalendára a diskusia
• zhodnotenie činnosti kabinetu
5. Zasadanie kabinetu TV a rady SAŠŠ. Priebežná kontrola
činnosti,hodnotenie súťaží.
(štvrťročne)
6. Bodovanie súťaží podľa dosiahnutých výsledkov
(priebežne)
7. Metodický deň učiťeľov telesnej výchovy č. 2 (ukažka hry
najlepších družstiev v basketbale):
• ozbor hry, jednotlivých
prvkov a pravidiel basketbalu
• hodnotenie činnosti kabinetu a požiadávky učiteľov TV
• diskusia k usporiadaniu
krajského kola v cezpoľnom
behu – oblasť pri Studničke.
(marec)
8. Vydanie poradia škôl podľa
dosiahnutých výslekov v školskom roku 2005 / 2006.
(jún)
9. Vyhodnotenie činnosti kabinetu telesnej výchovy za školský rok 2005 / 2006
(jún)
Jozef Kurek, vedúci kabinetu
telesnej výchovy

Polhorské noviny
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Vyhodnotenie školských
športových súťaží
v školskom roku 2004/2005
za okres Námestovo
Poradie podľa získaných bodov:
1. Oravská Polhora
513
Cb31, Šb38, B, V2, Vo0, F7, As
2. Rabča
393
Šb35, Bdv16, St53, Ba22, V10,
Ha20, Vy2, F33, Ats80, Atm105,
At
3. Námestovo Brehy
316
Cb19, Šb16, St28, Ba39, Š4, V12,
BL12 , Vo76, Vy4, F 32 , A t s2 4,
Atm33, AtKaS17
4. Námestovo Komenského 283
Cb16, St6, S24, Ba24, V11, Vo38,
Vy4, F47,  A ts38,  A tm56, AtK1,
Fnm18
5. Klin
270
C b2 3 ,   Š b2 2 , B d v11, S t 7, B a ,
V 1 2 , B L 4 6 , Vo 6 , V y 1 5 , F 2 9,
Ats30,  Atm57, AtK6
6. Oravské Veselé
228
C b18 , Š b1 3 , B d v17, B a 8 , V6 ,
L45, Vo27, Vy16, F18, Ats21, AtK9,
Atm18, Fnm12
7. Zákamenné
222
Cb55, Šb6, St3, S7, Vo25, Vy6, F9,
Ats67, Atm24, AtK20
8.Lokca
211
Cb9, Šb9, St15, Ba12, Š46, Vo20,
Vy14, F54, Fnm4,  Ats12,  Atm16
9. Gymn. A. Bernoláka NO 194
Cb20, Šb12, St21, Ba44, Š9, V7,
B L 1 2 , Vo10 , V y 4 , F 7, A t s 2 0 ,
Atm28
10. Mutné
163
C b37, Šb12 , B d v15, St 6 , S12 ,
Š7V7, Vo12, Vy3, F10+6, Ats22,
Atm8, AtK6
11. Oravská Lesná
138
Cb23, Šb19, St3, Ba3, Š25, Vo15,
Vy22, F28

12. Zubrohlava
104
Cb11, Šb12, St16, Ba6, Vo8, Vy3,
F5, Ats22, AtK9, Atm12
13. Námest. ZŠ sv. Gorazda 100
Cb11, St23+13, Vo10, Vy4, F10,
Fnm16 Ats6, Atm7
14. Hruštín
83
Cb12, St25, S37, F4, Ats5
15. Rabčice
78
Cb10, Šb13, St47, F5, Fnm3
16. Novoť
75
Cb5, Ba19, Vo31, Vy2, F8,  Ats10
17. Breza
60
Cb33, St3, Vy3, F9, Fnm6, Atm6
18. Krušetnica
53
Cb17, St12, F11, Fnm3, Ats10
19. Babín
40
Cb16, Bdv8, F6, Fnm3, Atm7
20. Sihelné
32
Bdv6, Š20, F4, Fnm2
21. Oravská Jasenica
32
Cb9, St3, Vo8, Vy3, F6, Fnm3
22. Bobrov
31
Cb6, Šb6, S3, F5, Vy3, Atm8
Vysvetlivk y: Cb – cezpoľný
beh, V – výška, Šb – štvorboj, Š –
šach, S – streľ ba, St – stolný
tenis, Vo – volejbal, Ba –basketbal,
Vy –  v ybíjaná, F – futbal, Fnmfutbal 1. –  4.r., BL – bežecké lyžo
vanie, Bdv – beh do vrchu, Ha-hád
zaná, Ats – atletika staršie žiactvo,
Atm – atlet. mladšie žiactvo, AtK
a S – atletika krajské kolo a slovenské kolo.
Schválila Okresná rada SAŠŠ
10. júna 2005.
Spracoval vedúci kabinetu telesnej výchovy.

28. 9. 2005 Majstrovstvá okresu v atletike – beh.

e-foto: v. briš

Schôdza Telovýchovnej jednoty Oravskej Polhory

Športové rekordy
Rekordy školy – staršie žiačky
60 m		 Jana Skurcoňáková 8,19 sek
150 m		 Jana Skurcoňáková 20,91 sek
300 m		 Jana Zoššáková
45,43 sek
600 m		 Elena Borovková 1:46,6 min
800 m		 Jana Zoššáková 2:33,8 min
1500 m		 Mária Marcoňáková 5:15,8 min
Diaľka		 Jana Zoššáková
491 cm
Výška		 Jana Zoššáková
165 cm
Guľa		 Zuzana Hrubjáková 10,07 m
Kriket		 Marta Zoššáková
49,65 m
Skok znožmo
		 Terézia Graciková
235 cm
Šplh		 Tatiana Hrubjáková 2,87 sek
4 x 60 m Zuzana Kudjaková 32,90 sek
		 Alžbeta Jašáková
		 Martina Šimurdiaková
		 Tatiana Hrubjáková
Rekordy školy – mladšie žiačky
60 m		 Tatiana Hrubjáková 8,34 sek
150 m		 Tatiana Hrubjáková 21,20 sek
300 m Janka Zoššáková 46,50 sek
600 m		 Janka Graciková 1:54,2 min
800 m		 Elena Borovková 2:38,8 min
1500 m		 Mária Marcoňáková 5:22,0 min
Diaľka		 Janka Zoššáková
480 cm
Výška		 Janka Zoššáková
163 cm
Guľa		 Zuzana Hrubjáková 8,28 m
Kriket		 Marta Zoššáková
49,65 m
Skok znožmo Alžbeta Jašáková 227 cm
Šplh		 Tatiana Hrubjáková 3,47 sek
4 x 60 m Eva Hrubjáková
33,19 sek
		 Emília Kolčáková
		 Martina Koňarčíková
		 Janka Zoššáková
Rekordy školy – starší žiaci
60 m		 Michal Čul
7,51 sek
150 m		 Michal Čul
18,97 sek
300 m		 Marek Synák
40,01 sek
600 m		 Jozef Kurek
1 : 38,00 min.
800 m		 Pavol Nevedel 2 : 19,60 min.
1000 m		 Pavol Nevedel 2:59,10 min.
1500 m		 Slavomír Praj 4 : 48,0 min.
Diaľka		 Jozef Kurek
570 cm
Výška		 Tomáš Gracik
174 cm
Guľa 4 kg Ľubomír Rusnák
13,92 m
Kriket		 Milan Vargončík
72,70 m

Skok znožmo
		 Marek Synák
262 cm
		 Lukáš Habovštiak
262 cm
Šplh		 Peter Plevjak
2,05 sek
4 x 60 m Ľubomír Rusnák 30,24 sek
		 Ján Žitňák
		 Michal Vargončík
		 Marek Synák
Rekordy školy – mladší žiaci
60 m		 Tomáš Randiak
8,04 sek
150 m		 Tomáš Randiak
20,60 sek
300 m		 Tomáš Gracik
41,70 sek
600 m		 Lukáš Habovštiak 1 : 49,80 min
800 m		 Jozef Jochim 2 : 28,00 min
1000 m		 Michal Juritka 3 : 15,00 min
1500 m		 Benedikt Murín 5 : 0,800 min
Diaľka		 Michal Juritka
472 cm
Výška		 Tomáš Gracik
168 cm
Guľa 4 kg Ľubomír Rusnák
10,88 m
Kriket		 Peter Sučák
62,38 m
Skok znožmo
		 Tomáš Gracik
234 cm
Šplh		 Jozef Jochim
2,78 sek
4 x 60 m Kurek Jozef
33,28 sek
		 Miroslav Marlenga
		 Jozef Kolčák
		 Martin Kopal

Tak sa víťazí!

e-foto: v. briš
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