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Prečo je dôležité
ísť voliť

REGIONÁLNE VOĽBY do
VÚC Žilinského kraja

26. november, Oravská Polhora, 7 00 – 22 00, volebné okrsky – 1, 2
sú v tanečnej sále kultúrneho domu a v zasadačke obecného úradu
Zoznam kandidátov pre voľby do
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov – volebný obvod č. 7

1. Štefan Blahút, MUDr, 48 r., lekár, Hviez
doslavova 26/39, Námestovo, Ľudová stra
na – Hnutie za demokratické Slovensko, Pra
Pokračovanie – s. 2
vá Slovenská národná

Vážení spoluobčania!
Regionálne voľby do Žilinského samospráv
neho kraja sú už predo dvermi. Budeme sa
rozhodovať či ísť voliť a koho voliť. Odpoveď pre
nás Polhorcov by mala byť jasná, veď kandidát
na predsedu Žilinského VÚC je opäť rodák z
Oravskej Polhory p. Jozef Tarčák (7) a za kan
didátov na poslanca VÚC sú z našej obce až dva
ja: starosta Jozef Pečarka (18) a Jozef Parigal
(17).
Ak nepôjdeme voliť, pomôžeme iným kan
didátom dostať sa na volené miesta. Pri cestách
v Žilinskom kraji som videl v okolí Čadce, Žiliny
veľa veľkých reklám na predsedu VÚC a tiež aj
na poslancov do VÚC. Na všetkých kandidá
ti uvádzali príslušnosť ku svojej dedine, ku svo
jmu mestu, ku svojmu okresu. Na jednom bol zo
brazený čelný predstaviteľ Euroregiónu Besky
dy s heslom „EUROFONDY PRE KYSUCE“.
Každý z kandidátov vie, že ak ho nepodporia svo
ji, ťažko získa hlasy z iných okresov, od cudzích
alebo od tých čo ho osobne nepoznajú. Tým
to chcem povedať, že ani na spomínanom pred
volebnom plagáte, taký významný predstaviteľ,
ktorý by mal reprezentovať celý Žilinský kraj,
neváhal použiť heslo, ktoré uprednostňuje len
svojich domácich.
Preto si myslím, že my by sme mali jed
noznačne podporiť na predsedu VÚC nášho
rodáka Jozefa Tarčáka a na poslancov VÚC
v prvom rade kandidátov z našej doliny a až
následne ďalších kandidátov.
Aj doteraz rozdeľované peniaze z fondov išli
hlavne tam, kde mali zvolených svojich poslancov.
Nie menej dôležité ako peniaze sú priame
informácie, na základe ktorých sa dajú pri
pravovať a podávať úspešné projekty aj z iných,
neštátnych zdrojov.
Tým, že sme vstúpili do Európskej únie je vi
ac než isté, že iný spôsob získania potrebných
peňazí na výstavbu, správu obce, kultúru…
nebude iný, len cez projekty. Naviac VÚC budú
rozhodovať ktoré projekty sa schvália.
Čiže je nutné ísť voliť a voliť svojich. Mimo
riadne dôležité je opätovne zvoliť za predsedu
nášho rodáka Jozefa Tarčáka. Netreba si myslieť,
že bez Vášho hlasu bude zvolený, alebo, že bude
lepšie, keď zvolený nebude. Nebude to pravda.
V iných okresoch mu vytýkajú a vyzývajú
voličov, aby ho nevolili, lebo dal opraviť cesty
hlavne na Orave a zaviedol školské autobusy, ktoré
Orave závidia v každom okrese. Aj keď VÚC má
a bude mať čoraz viacej dôležitých kompetencií,
myslím, že to čo som uviedol úplne stačí nato, aký
dôležitý je predseda a poslanci vo VÚC.
Ja osobne a moja rodina pôjdem voliť a pod
porím Jozefa Tarčáka ako kandidáta na predsedu
Žilinského samosprávneho kraja ako aj kandidátov
na poslancov z našej polhorskej doliny, lebo cítim,
že je to dobre pre nás všetkých.
Ivan Matis
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REGIONÁLNE VOĽBY do VÚC Žilinského kraja
26. november, Oravská Polhora, piatok, 7 00 – 22 00, tanečná sála v kultúrnom dome a zasadačke obecného úradu

Dokončenie – s. 1
strana, Zjednotená Slovenská ná
rodná strana
2. Viktor Borovjak, 61 r., staros
ta, Klin 342, Ľudová strana – Hnu
tie za demokratické Slovensko, Pra
vá Slovenská národná strana, Zjed
notená Slovenská národná strana
3. Jozef Djubek, Ing. 40r., sú
kromný podnikateľ, Bystrá 337,
Rabča, SMER – sociálna demok
racia, Slovenská národná strana,
Aliancia nového občana, Hnutie za
demokraciu
4. Jozef Fajčák, 54 r., živnostník,
Oravská Lesná 117, Kresťanskode
mokratické hnutie, Slovenská de
mokratická a kresťanská únia, De
mokratická Strana
5. Daniela Fejová, Mgr. 41 r.,
učiteľka, Vasiľov 191, SMER – so
ciálna demokracia, Slovenská ná
rodná strana, Aliancia nového ob
čana, Hnutie za demokraciu
6. Karol Grigeľ, 46 r., podnika
teľ, 1. mája 1198/21, Námestovo,
SMER – sociálna demokracia, Slo
venská národná strana, Aliancia no
vého občana, Hnutie za demokraciu
7. Daniel Hajdučík, Ing., 52 r.,
predseda družstva, Hlavná 426,
Zubrohlava, Slobodné fórum, Stra
na zelených na Slovensku
8. Július Hlušík, 54 r., dôchod
ca, Zákamenné 721, Komunistická
strana Slovenska
9. Ľudomír Jaššo, Mgr., 27 r.,
stredoškolský profesor, Hruštín
92, Slobodné fórum, Strana zele
ných na Slovensku
10. Natália Klemaiová, Ing., 50
r., stavebná technička, Grebáča –
Orlova 859/7, Námestovo, Sloven
ská národná jednota
11. Elena Krausová, JUDr., 47
r., právnička, Bernolákova 403/50,
Námestovo, Kresťanskodemokra
tické hnutie, Slovenská demokra
tická a kresťanská únia, Demokra
tická strana
12. Ján Kubášek, MVDr. 51 r.,
veterinárny lekár, Bernoláková
1045/12, Námestovo, Ľudová stra
na – Hnutie za demokratické Slo
vensko, Pravá Slovenská národná
strana, Zjednotená Slovenská ná
rodná strana
13. Miroslav Majkút, Ing. 44 r.,
starosta, Oravské Veselé 730, Ne
závislý kandidát
14. Viera Mazúrová, Bc., 44 r.,
manažérka, Jasenovská 949, Orav
ská Lesná, SMER – sociálna de
mokracia, Slovenská národná stra
na, Aliancia nového občana, Hnu
tie za demokraciu
15. Vladimír Natšin, Ing., 51
r., stavebný inžinier, Platennícka
877/7, Námestovo, Nezávislý kan
didát

16. Pavol Oparty, Ing., 49 r., ria
diteľ spoločnosti, Oravská Les
ná 789, Kresťanskodemokratic
ké hnutie, Slovenská demokratic
ká a kresťanská únia, Demokratic
ká Strana
17. Jozef Parigal, 44. r., podni
kateľ, Oravská Polhora 499, SMER
– sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Aliancia nového
občana, Hnutie za demokraciu
18. Jozef Pečarka, 55 r., staros
ta, Oravská Polhora 689, Ľudo
vá strana – Hnutie za demokratic
ké Slovensko, Pravá Slovenská ná
rodná strana, Zjednotená Sloven
ská národná strana
19. Jozef Pindjak, 56 r., riaditeľ
technických služieb, Ulica Sama
Chalupku 614/1, Námestovo, Ne
závislý kandidát
20. František Poleta, Bc., 55
r., starosta, Novoť 515, Nezávislý
kandidát
21. Milan Rentka, Ing. 44 r.
prednosta mestského úradu, Náb
režie 1161, Námestovo, Nezávislý
kandidát
22. Jozef Straka, 51 r., starosta,
Lomná 164, Kresťanskodemokra
tické hnutie, Slovenská demokra
tická a kresťanská únia, Demokra
tická Strana
23. Ján Škombár, MUDR., 58
r., zubný lekár, Vasiľov 156, Kres
ťanskodemokratické hnutie, Slo
venská demokratická a kresťanská
únia, Demokratická Strana
24. Milan Vrábeľ, Ing., 43 r., sta
rosta, Zákamenné 16, Ľudová stra
na – Hnutie za demokratické Slo
vensko, Pravá Slovenská národná
strana, Zjednotená Slovenská ná
rodná strana
Zoznam kandidátov pre
voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa
volebných obvodov pre voľby
predsedu Žilinského samosprávneho kraja
1. Juraj Blanár, Ing., 39 r., Žili
na, Jaseňová 4, NR SR, SMER –
sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Aliancia nového
občana, Hnutie za demokraciu
2. Natália Klemaiová, Ing., 50
r., Námestovo, Grebáča – Orlo
va 859/7, stavebná technička, Slo
venská národná jednota
3. Tibor Michálek, Ing. 39.,
Klokočov Hlavice 508, poradca
pre ekonomiku a riadenie, Nezá
vislý kandidát
4. Andrej Sočuvka, Ing., 56 r., Ži
lina, D. Dlabača 2, riaditeľ Sociálnej
poisťovne – pobočka Žilina, Kres
ťanskodemokratické hnutie, Slo
venská demokratická a kresťanská

únia, Demokratická strana
5. Radomár Szabó, Ing., 35 r.,
Žilina Vysoká 87/4, riaditeľ pra
covnej agentúry, Slobodné fórum,
Strana zelených na Slovensku
6. Jozef Štetina, Ing., 62 r., sta
vebný inžinier, Žilina, Na Hôrke

413/29, Úsvit
7. Jozef Tarčák, PaedDr., 46 r.,
Námestovo, Slanická 969/20, pred
seda Žilinského samosprávneho
kraja, Ľudová strana – Hnutie za de
mokratické Slovensko, Pravá Slo
venská národná strana, Zjednotená

Uznesenia zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e č. 4/2005
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Oravskej Polhore, konaného dňa 23. 9. 2005
A) Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadania
obecného zastupiteľstva.
2. Správu č. 2/2005 o čerpaní
rozpočtu za 1. polrok 2005.
B) Volí
1. Návrhovú komisiu:
Predseda: Ing. Pavol Vajdečka
Členovia: Ing. Štefan Tyrol, Eu
gen Vorčák
2. Overovateľov zápisnice Ing.
Peter Horváth, Ing. Mariana Kut
liaková
C) Schvaľuje
1. Žiadosť občanov horného kon
ca obce (smerom na Poľanu) na vy
budovanie pouličného osvetlenia,
rozhlasu, zástavky k autobusom
SAD, opravu miestnej komuniká
cie, opravu mosta pri p. Hablákovi
z položky miestne komunikácie.
2. Žiadosť Karola Jendreasa,
bytom Oravská Polhora, o súhlas
na zriadenie obchodu s textilom
v rodinnom dome Margity Jendre
asovej, bytom Oravská Polhora čs.
906, a otváracích hodín: ponde
lok – piatok 9 00 – 16 00, sobota 8 00
– 12 00 hod.
3. Žiadosť Jozefa Hrubjaka, by
tom Oravská Polhora čs. 269, o sú
hlas prenajatia priestorov športo
vej haly (areál ihriska), za účelom
zriadenia gastronomického zaria
denia zameraného na podávanie
pizze, teplých a studených nápo
jov, s úpravou vnútorných priesto
rov na vlastné náklady.
4. Žiadosť p. Jaroslava Jagel
ku a manž. Jolany, bytom Oravská
Polhora čs. 226 o súhlas k výstav
be rodinného domu na KN parcele
č. 4400/28 o výmere 165 m2 v k. ú.
Oravská Polhora.
5. Žiadosť p. Jaroslava Jagelku
a manž. Jolany, bytom Oravská
Polhora čs. 226 o súhlas k vyňatiu
poľnohosp. pôdy z PPF KN par
cele č. 4400/28 o výmere 165 m2
v k. ú. Oravská Polhora, na ktorej

plánuje postaviť rodinný dom.
6. Žiadosť pani Oľgy Ber
naťákovej, trvale bytom Orav
ská Polhora čs. 48 o preplatenie
časti poplatku za hrobové mies
to na cintoríne v Rabči vo výške
1 250 Sk z položky miestne ko
munikácie.
7. Poplatok za použitie služ
by Liaz z 33 Sk na 50 Sk od 23. 9.
2005.
8. Menovité zverejnenie nepla
tičov miestnych daní a poplatkov
v miestnom rozhlase.
D) Ukladá
1. Starostovi obce zvolať ve
rejný hovor, ohľadom situácie sú
kromných lesov a v urbáre do 15.
novembra 2005.
Zodpovedný: starosta obce. Ter
mín: do 15. 11. 2005
E) Doporučuje
1. Pripraviť, konzultovať s pe
dagógmi a rodičmi o problemati
ke zlúčenia základných škôl v obci
(do termínu apríl, máj 2006).
Schválil Jozef Pečarka,
starosta obce Oravská Polhora

U z n e s e n i e č. 3/2005
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Oravskej
Polhore, konaného dňa 18. júla 2005
A) Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadania
obecného zastupiteľstva.
2. Správu č. 1/2005 o kontrol
nej činnosti za 1. štvrťrok 2005.
B) Volí
1. Návrhovú komisiu:
Predseda: p. Ján Habovštiak
Členovia: Ing. Štefan Tyrol,
p. Štefan Cubinek
2. Overovateľov zápisnice Ing.
Peter Horváth, p. Eugen Vorčák
C) Schvaľuje
1. Záverečný účet rozpočtu ob
ce za rok 2004.
2. Žiadosť p. Jolany Tarčákovej,
bytom Oravská Polhora čs. 291,
Pokračovanie – s. 6
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REGIONÁLNE VOĽBY do VÚC Žilinského kraja
Práca

Poriadok

Patriotizmus

Perspektíva
Príhovor
Vážení spoluobčania
a vážení voliči!
Vyšší územný celok Žilinské
ho samosprávneho kraja, ktoré
ho som predsedom, je atraktívnym
miestom pre život, prácu aj voľný
čas. Kvalita života v kraji sa stále
zvyšuje, zlepšuje sa stav životného
prostredia, skvalitňuje sa cestná aj
železničná dopravná sieť, rozširuje
sa ponuka bývania. To, ako sa bude
kraj rozvíjať v budúcnosti, je dôle
žité pre nás, pre všetkých. Ale roz
hodnutia o tom, čo chceme zacho
vať, zmeniť, posilniť a zlepšiť, mu
síme urobiť už teraz. A pri všetkom
tomto rozhodovaní musíme mať na
zreteli celý rad dôležitých skutoč
ností – musíme vytvoriť predpo
klady pre zabezpečenie budúcnos
ti, ku ktorej napredujeme.
Je potrebné nájsť správnu rov
nováhu medzi očakávaním a na
pĺňaním ekonomických, ekologic
kých a sociálnych potrieb regiónu.
Bude nutné detailne posudzovať
dopady – pozitívne aj negatívne –
jednej oblasti na oblasti ostatné,
aby rozvoj nášho kraja bol vyváže
ný a rovnomerný.
Žilinský kraj má všetky predpo
klady pre to, aby bol živý, sebestačný
a ctižiadostivý, s dynamickou ekono
mikou, zdravým životným prostre
dím a svojou svojbytnou kultúrou.
Kraj, v ktorom bude mať každý prí
ležitosť rozvíjať svoj potenciál a svoje
možnosti, svoju perspektívu.
Jadrom mojich vízií do budúc
na je všestranný ekonomický roz
voj, ktorý sa musí odrážať vo všet
kých našich rozhodnutiach, tý
kajúcich sa kraja a kvality života
v ňom – teraz aj v budúcnosti. Ob
lasťami, ktorými sa chcem priorit
ne zaoberať, sú podpora rozšírenia
a skvalitnenia vzdelávania, zlep
šenie dopravného spojenia a kva
lity ciest, vytvárania priestoru pre
tvorbu nových pracovných miest
a premena ekonomiky kraja sme
rom k novým konkurencieschop
ným oblastiam.
Mojím hlavným cieľom je ús
pešný a solidárny Žilinský kraj,
vytvárajúci podmienky pre ďal
ší rozvoj pre všetkých aktívnych
ľudí, ktorý ale zároveň dáva istotu

a oporu tým, ktorí pomoc potre
bujú, najmä seniorom, handica
povaným spoluobčanom a ľuďom
v núdzi. Stojím o všetkých našich
spoluobčanov.
Je pochopiteľné, že nie všetko,
čo chcem dosiahnuť, môže Žilinský
samosprávny kraj zrealizovať iba
vlastnými silami. Je nevyhnutná
spolupráca s vládou, ministerstva
mi, parlamentom, ale aj s okres
mi, mestami a dedinami na území
kraj, s podnikmi a ich združeniami
a profesnými zväzmi, univerzitami
a ďalšími inštitúciami, ktoré ma
jú čím prispieť k celkovému ekono
mickému rozvoju kraja.
O kraji
Žilinský kraj má svojbytnú to
tožnosť a jasné vymedzenie, zeme
pisné, ako aj kultúrne. Kraj, ktorý
je domovom takmer 700 tisíc oby
vateľov, je tiež charakterizovaný
svojou rôznorodosťou. Veľké časti
kraja sú hornaté a riedko obývané
– oproti husto obývaným priemy
selným oblastiam v okolí veľkých
miest. Aj tieto rozdiely citlivo vní
mam a rešpektujem.
Históriu Žilinského kraja ov
plyvnil celý rad významných osob
ností vo vede, technike, kultú
re a športe – miestnych rodákov
aj tých, ktorí do kraja prišli až ne
skôr, v priebehu svojho života.
Som si dobre vedomý významu
a hodnoty ich odkazu, a preto bu
dem naďalej podporovať ochranu
diel, pamiatok a miest spojených
so životom a dielom týchto osob
ností širokej verejnosti.
Žilinský kraj má na svojom úze
mí jedny z najkrajších a najzacho
valejších prírodných krás v rámci
celej Slovenskej republiky. Máme
nádhernú krajinu s nedotknutou
prírodou a kvalitám životným pro
stredím, a to prakticky v tesnom
susedstve veľkých miest. Je to
hodnota, ktorú si mnohí z obyva
teľov kraja ani neuvedomujú. Ži
linský samosprávny kraj sa pod
mojím vedením bude zaoberať aj
týmito oblasťami a bude presa
dzovať všestranne prijateľný kom
promis a zhodu medzi ochranou
prírody a využitím týchto oblastí
pre rozvoj cestovného ruchu.
Veľkým bohatstvom Žilinského
kraja sú aj jeho kultúrne tradície,

Jozef TARČÁK
PREDSEDA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
ktoré chcem ďalej rozvíjať. Folk
lórne, divadelné, filmové, hudob
né festivaly, prehliadky, výstavy,
umelecké sympóziá a ďalšie kul
túrne akcie usporiadané v Žilin
skom kraji nadobudli medziná
rodný význam a budem ich naďa
lej podporovať. Rovnako chcem
i naďalej podporovať aj medziná
rodné športové akcie.
Vďaka strategickej polohe v troj
uholníku medzi Českou republi
kou a Poľskom a na križovatke vý
znamných cestných a železničných
tepien (po vybudovaní diaľnice
v smere na Ostravu) máš náš kraj
všetky predpoklady stať sa mimo
riadne významnou severozápad
nou bránou Slovenskej republiky.
Volebný program
Môj volebný program odráža
rôznorodosť kraja, v ktorom žije
me a sú v ňom zohľadnené potreby
priemyselných mestských aj poľ
nohospodárskych dedinských ob
lastí na Kysuciach, Orave, Lipto
ve, v Hornom Považí a v Turci. Je
výsledkom a zhrnutím úvah, de
bát s rôznymi partnermi, detailnej
znalosti a štvorročnej skúsenosti
z budovania a riadenia kraja.
Zámery a východiská, o ktoré sa
môj volebný program opiera, sú:
• podpora rozvoja a reštruktu
ralizácie priemyslu a poľnohos
podárstva v jeho tradičných cen
trách, ktorá vedie k znižovaniu ne
zamestnanosti
• podpora ľudského, ekonomic
kého, kultúrneho a prírodného po
tenciálu kraja

• zlepšenie vnútorných aj von
kajších dopravných spojení, bu
dem sa podieľať na koordinácii
výstavby diaľnice D1, D3 v rámci
ŽSK a rýchlostnej cesty R3.
• zabezpečenie kvalitnej zdra
votnej starostlivosti pre všetkých
obyvateľov ŽSK a udržanie dostup
nosti, primeranosti a kontinuity
zdravotnej starostlivosti
• podpora siete školských za
riadení rovnomerne na celom úze
mí kraja tak, aby naše deti dosta
li kvalitné vzdelanie s uplatnením
v praxi doma i v zahraničí
• zabezpečenie pokojného a dô
stojného prežitia každého dňa
v sociálnych zariadeniach pre všet
kých chorých a starých ľudí
• rozvíjanie cezhraničnej spo
lupráce, najmä so susednými re
giónmi v Čechách a Poľsku
• sprehľadnenie systému ve
denia, správy a ekonomickej zod
povednosti kraja tak, aby verejná
správa skutočne slúžila občanom
a bola pod ich verejnou kontrolou
• ochrana a zlepšenie kvality
území chránených krajinných ob
lastí pred nevhodnými investícia
mi
• podpora rozvoja cestovného
ruchu, budovania cykloturistic
kých a bežeckých tratí našou pre
krásnou prírodou
• podpora obnovy a rozvoja vi
dieka a agroturistiky
• racionálne využívanie prírod
ných zdrojov a nerastných suro
vín, podpora výskumu a rozvoja
technológií šetrných k životnému
prostrediu.
Jozef Tarčák

Informácie pre voličov
Po preukázaní totožnosti dosta
ne volič od členov okrskovej voleb
nej komisie prázdnu obálku opat
renú odtlačkom úradnej pečiatky
obce a 2 hlasovacie lístky – hlaso
vací lístok pre voľby predsedu sa
mosprávneho kraja a hlasovací lís
tok pre voľby do zastupiteľstva sa
mosprávneho kraja. Potom vstúpi
volič do priestoru určeného na úp
ravu hlasovacích lístkov.
Na hlasovacom lístku pre voľby
predsedu môže volič zakrúžkovať
poradové číslo iba jedného kandi

dáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby
poslancov zastupiteľstva môže vo
lič zakrúžkovať najviac toľko po
radových čísiel, koľko poslancov
má byť v príslušnom volebnom ob
vode zvolených (počet poslancov,
ktorý sa volí vo volebnom obvode
je uvedený na hlasovacom lístku).
V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok pre
voľby predsedu samosprávne
Pokračovanie – s. 6
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Uznesenia zo zasadnutí Informácie pre voličov
obecného zastupiteľstva
Dokončenie – s. 2
o súhlas k dodatočnému staveb
nému povoleniu na stavbu predaj
ne potravín a drogérie na pozem
ku parcely č. KN 6302/4, 6302/1
v k. ú. Oravská Polhora.
3. Žiadosť p. Jolany Tarčákovej,
bytom Oravská Polhora čs. 291,
o súhlas k vyňatiu poľnohosp.
pôdy z PPF KN parcele č. 6302/1
o výmere 103 m2 v k. ú. Oravská
Polhora, na ktorej má postavenú
predajňu potravín a drogérie.
4. Žiadosť Ing. Ľuboslava Tar
čáka, bytom Oravská Polhora čs.
291 o predĺženie nájomnej zmluvy
v priestoroch pošty.
5. Úpravu nájmu nebytových
priestorov v dome služieb na
350 Sk/1m2 na rok, od 1. 7. 2005.
6. Žiadosť p. Mariána Rusná
ka a manž., bytom Oravská Pol
hora čs. 356, o súhlas o výstavbu
hospodárskej budovy na pozem
ku KN parcele č. 7580/2, o výmere
861m v k. ú. Oravská Polhora.
7. Žiadosť Domova detí Ľubie
tová, Stredisko Evanjelickej dia
konie, Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku o finančný príspevok
pre maloletých Luciu a Juraja Le
tašových v sume 1.170 Sk na jedno
dieťa z podielových daní.
8. Žiadosť Mgr. Moniky Pecia
rovej, bytom Trnava, Steinerová 1,
o pridelenie bytu.
9. Žiadosť Mgr. Zdenky Zá
topkovej, bytom Trstená, SNP
226/16, o pridelenie bytu.
10. Žiadosť o otvorenie špeciál
nej triedy pre mentálne postihnu
té deti, od 1. septembra 2005 pre
detí od piateho ročníka v budove
Základnej školy s materskou ško
lou 481.
11. Žiadosť p. Jána Murína,
bytom Oravská Polhora čs. 226
o schválenie otváracích hodín
v prevádzke Textil, obuv, Ján Mu
rín, Oravská Polhora čs. 226 a to:
pondelok – piatok od 8.00 –16.00
hod., v sobotu od 8.00 –12.00 hod.
12. Žiadosť p. Miroslava Ferne
zu a manž., bytom Oravská Pol
hora č. 368 o súhlas k vyňatiu poľ
nohosp. pôdy z PPF KN parcele č.
10792/10 o výmere 113 m2, KN
parcela č. 10792/11 o výmere 31
m2, KN parcela č. 10792/12 o vý
mere 99 m2 v k.ú. Oravská Polho
ra, na ktorej je postavený rodinný
dom.
13. Žiadosť p. Jozefa Žitňaka
a manž., bytom Oravská Polho
ra čs. 268 o súhlas k výstavbe ro
dinného domu na časti KN parcele
č.8428/3 o výmere 197 m2 a časti
KN parcely 8428/2 o výmere 1050
m2 v k.ú. Oravská Polhora.

14. Žiadosť p. Daniela Žitnia
ka a manž., bytom Oravská Polho
ra o súhlas k vyňatiu poľnohosp.
pôdy z PPF KN parcele č. 7580/38
o výmere 934 m2 v k.ú. Oravská
Polhora, na ktorej plánuje výstav
bu rodinného domu.
15. Žiadosť p. Daniela Žitniaka
a manž., bytom Oravská Polhora
o súhlas k výstavbe rodinného do
mu na KN parcele č. 7580/38 o vý
mere 934 m2 v k.ú. Oravská Polho
ra. Po predložení listu vlastníctva.
16. Žiadosť p. Blanky Plevja
kovej, bytom Oravská Polhora
čs. 75 o preplatenie časti poplat
ku za hrobové miesto na cintoríne
v Rabči vo výške 1.250 Sk z polož
ky miestne komunikácie.
17. Žiadosť p. Marcely Mačin
covej, bytom Oravská Polhora čs.
111 o schválenie otváracích ho
dín v predajni Bazár, Marcela Ma
čincová, Oravská Polhora čs. 111
a to: pondelok – piatok od 10 00 –
15 30 hod., v sobotu od 7 00 – 12 00
hod.
D) Ukladá
1. Riaditeľke Základnej školy
s materskou školou 130 na predlo
ženie argumentov za a proti zlúče
niu škôl 1 – 9 a 1 – 4.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: do budúceho OZ
2. Starostovi, aby prejednal
s vedením Urbáru zvolanie Valnej
hromady do 15. 8. 2005.
V prípade nezvolania zvolať ve
rejný hovor občanov (užívateľov
súkromných lesov) v dôsledku mi
moriadneho ohrozenia lesov kô
rovcovou kalamitou.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: do budúceho OZ
E) Doporučuje
1. Do budúceho obecného za
stupiteľstva posúdiť so spracova
teľom územného plánu Ing. arch.
Gočom petíciu občanov vlastnia
cich pozemky v priemyselnej zó
ne a či je možne ešte meniť hrani
ce priemyselnej zóny.
2. Postúpiť petíciu občanov na
spevnenie brehu rieky Polhoran
ky Povodiu Váhu, š.p. Ružombe
rok.
F) Zamieta
1 Žiadosť p. Mareka Hvôľku,
bytom Oravská Polhora čs. 550
o prenájom nebytového priestoru
v objekte domu služieb na podni
kanie, nakoľko nie sú momentálne
voľné priestory.
Schválil Jozef Pečarka,
starosta obce Oravská Polhora

Dokončenie – s. 1
ho kraja a jeden hlasovací lístok
pre voľby do zastupiteľstva. Volič
hlasuje tak, že po opustení prie
storu určeného na úpravu hlaso
vacích lístkov vloží obálku do vo
lebnej schránky. Voličovi, ktorý
sa neodobral do tohto priestoru,
komisia hlasovanie neumožní.
Ak volič upraví hlasovacie líst
ky nesprávne, vydá mu na požia
danie okrsková volebná komisia
nové hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže sám upra
viť hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemô
že čítať alebo písať, má právo vziať
so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov iné
ho voliča, nie však člena okrskovej
volebnej komisie, aby za neho hla
sovací lístok podľa jeho pokynov
upravil a vložil do obálky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdra
votné postihnutie sám vložiť obálku
do volebnej schránky, môže ju do
nej, na jeho požiadanie a v jeho prí
tomnosti vložiť iný volič, nie však
člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti zo závaž
ných, najmä zdravotných dôvo
dov, má právo požiadať o vykona
nie hlasovania do prenosnej voleb
nej schránky.
Ak v prvom kole volieb nezíska
ani jeden z kandidátov na predse
du samosprávneho kraja nadpolo
vičnú väčšinu platných hlasov, vy
koná sa do 14 dní druhé kolo volieb.
Do druhého kola volieb postúpia tí
dvaja kandidáti, ktorí získali naj
väčší počet platných hlasov v pr
vom kole volieb.
– red

Ochrana pred zavlečením vtáčej chrípky
Štátna veterinárna a potravino
vá správa SR (ŠVPS SR) prijala rad
opatrení na zvýšenie biologickej
ochrany registrovaných chovov hy
diny drobnochovov a voľne žijúcich
vtákov na území SR pred hrozia
cim prepuknutím vtáčej chrípky.
ŠVPS SR žiada mestá a obce
o súčinnosť pri vypracovaní súpi
sov hydiny v obciach a pri zabezpe
čení zberu vtákov, ktorých úhyn je
v súčasnosti nahlasovaný vo zvý
šenej miere. Takisto žiada o to, aby
vypracované súpisy boli k dispozí
cii orgánom veterinárnej správy na
príslušných obecných úradoch.
Mimoriadne núdzové opatrenie
Na základe § 32 ods. 1 písm. c)
zákona č. 488/2002 Z. z. vyhlasu
jem mimoriadne núdzové opatre
nia a s platnosťou a účinnosťou od
vyhlásenia a až do odvolania naria
ďujem vlastníkom alebo držiteľom:
1. Zabrániť priamemu a nepria
memu kontaktu voľne žijúcich vtá
kov, zvlášť vodného vtáctva s hydi
nou
2. Zabezpečiť prísne oddelenie
vodnej hydiny od ostatnej hydiny
3. Zakázať chov hydiny u za
mestnancov registrovaných fa
riem v domových hospodárstvach
4. Prísne dodržiavať nákup hy
diny len z registrovaných fariem
so stálym veterinárnym dozorom
5. Novo nakúpenú hydinu umie
stniť do priestorov, ktoré boli vo
pred vyčistené a dezinfikované
6. Pre každú halu používať vla
stné pracovné nástroje
7. Minimalizovať počty ľudí, kto
rí prichádzajú do styku s hydinou
8. Správne používať osobné och
ranné pomôcky

9. Hydinu vo voľnom výbehu kŕ
miť a napájať v uzavretom pries
tore alebo pod prístreškom, ktorý
dostatočne bráni prilietaniu voľne
žijúcich vtákov a zamedzuje kon
takt voľne žijúcich vtákov s krmi
vom a vodou určenou pre hydinu
10. Vonku umiestnené zásobní
ky s vodou požadované v záujme
zabezpečenia optimálnych život
ných podmienok pre určité dru
hy hydiny dostatočne chrániť pred
voľne žijúcim vodným vtáctvom
11. Hydinu nenapájať vodou zo
zásobníkov povrchových vôd prí
stupných voľne žijúcemu vtáctvu
12. Bezodkladne oznamovať prí
slušnému orgánu veterinárnej sprá
vy akékoľvek znaky vtáčej chrípky
u hydiny a iných vtákov chovaných
v zajatí podľa kritérií:
• pokles v príjme potravy a vody
o viac ako 20 %,
• pokles v produkcii vajec o viac
ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
• týždenná miera úmrtnosti vyš
šia ako 3 %
• akýkoľvek klinický prejav ale
bo posmrtnú zmenu, ktorá nazna
čuje možnosť vtáčej chrípky.
Uvedené opatrenia sa nariaďu
jú na základe rozšírenia vysokopa
togénneho kmeňa aviárnej influ
enzy na územie Európy a v záuj
me ochrany štátneho územia Slo
venskej republiky pred zavlečením
tejto choroby.
Uvedené príčiny môžu predsta
vovať vážne nebezpečenstvo pre
zdravie ľudí a preto hlavný veteri
nárny lekár SR nariadil vyššie uve
dené dočasné opatrenia.
Prof. MVDr. Jozef Bíreš,
DrSc., ústredný riaditeľ ŠVPS SR
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Najstaršie nálezy pod Babou horou
Medzi najstaršie doklady poby
tu mladopaleolitického človeka na
Orave patria dve výraznejšie ko
lekcie štiepaných kamenných ná
strojov z oboch brehov Čiernej
Oravy nájdené na Bobrovskom
Grúni, severozápadne od potoka
Bobrovca. Ide o kremencové kuže
ľovité mikrojadro, mikročepieľku
a ďalšie úštepy z poľského jurské
ho pazúrika i oravského rádiolari
tu. (Paleolit – doba kamenná)
V priestoroch Veľkej Lipnice
bolo zistené niekoľko lokalít z kon
ca staršej doby kamennej.
Na pravom brehu Polhoranky
južne od obce Klin sa našlo niekoľko
rádiolaritových čepieľok a odštep
kov z obsidiánu. Na tomto nálezis
ku sa však našiel už i črepový mate
riál, preto ich archeológovia zaradi
li do mladšej doby kamennej (neolit)
alebo na jej koniec (eneolit).
Bohatá kolekcia z tohto obdo
bia pochádza z Lazu v Ústí nad
Oravou. Poukazuje na ďalšie pale
olitické sídlisko.
Z rabčického pohraničia po
chádza čiastočne patinovaný pa
zúrikový archaický úštep, pravde
podobne paleolitický.
Na základe podobných nálezov
v iných oblastiach sa možno dom
nievať, že i na hornej Orave šlo
o sezónne sídliská lovcov sobov.
Význam nálezov z paleolitu
(staršia doba kamenná) spočíva
predovšetkým v tom, že dokumen
tuje v tomto prostredí existenciu
ľudskej spoločnosti so zberačským
spôsobom obživy v čase, keď vr
cholila organizácia lovu spojená
rodovými, pokrvnými vzťahmi naj
mä v loveckých spoločenstvách.
Z eneolitu (mladšia doba ka
menná, 5. – 3. tisícročie pred na
ším letopočtom) pochádzajú dva
medené kliny: z Oravskej Polhory
a z Oravského Podzámku.
Medený klin z Oravskej Polho
ry (vraj sa našiel na Babej hore, ale
bližšie okolnosti nálezu sa neza
chovali) je úzky, s postupne zaoble
ným koncom s tupo zahroteným te
lom a na jednu stranu stiahnutým
ostrím. Je podobný nástrojom z ka
meňa. Podľa vyhotovenia a tvaru
sa zdá byť starším než klin z Orav
ského Podzámku a mohol sa pou
žívať pri hĺbení jám, pri stavbe prí
bytkov, ako podobný klin v Domici.
Rôzne nálezy potvrdzujú, že na Slo
vensku sa v praveku ťažila meď pre
domácu potrebu ale i pre obchod so
vzdialenejšími oblasťami. Jednou
z obchodných ciest z juhu na sever
bolo údolie Oravy. Po nej sa dostali
pravdepodobne na Oravu oba me
dené kliny, nájdené v Oravskej Pol
hore a v Oravskom Podzámku.
Pri chemickej analýze mede

ného klina z Oravskej Polhory sa
zistila prítomnosť 0,02 Ag, 0,04
Sb, 0,02 Bi, 0,01 Fe. Z malého
množstva zistených prvkov v ko
ve sa zistilo, že ide prakticky o čis
tú meď. Podľa podobných nále
zov tieto nálezy možno zaradiť do
staršieho eneolitu. Ich chemický
rozbor potvrdil, že boli zhotovené
z primárnych ložísk medi, aká sa
v praveku ťažila na strednom Slo
vensku v okolí Banskej Bystrice.
Medený klin z Oravskej Polho
ry sa nachádza v Slovenskom ná
rodnom múzeu pod číslom 3807.
Vzhľadom k tomu, že na sever
nej Orave nebol vykonaný prodrob
nejší archeologický výskum a nále
zy sú skôr náhodného charakteru,
je možné, že v budúcnosti nás prek
vapia aj iné stopy života z najstar
ších čias pod Babou horou.
(V článku boli použité údaje
z knihy Pavla Čaploviča: Orava
v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku, Vydavateľstvo Osveta 1987).
Za tajomstvami zemepisných
názov I.
Názov môjho príspevku som
si vypožičala z jednej zaujímavej
knihy. Je veľmi výstižný, vzťahu
je sa nielen na zaujímavosti v cu
dzom svete. Zaujímavé názvy
možno nájsť aj v našom okolí.
Aj v Polhore je niekoľko geo
grafických názvov, pri ktorých sa
oplatí pozastaviť.
Medzi najzaujímavejšie patrí
z môjho hľadiska názov „Hrádok“.
V spojení s topografickými názva
mi „Nad Cisárkou“ a „Pod cisár
kou“ má podľa mňa vysokú výpo
vednú hodnotu o minulosti.
Čo hovoria o Hrádkoch historici ?
Po zániku Veľkej Moravy a
vzniku uhorského štátu pribúda
li vlastníci veľkých i menších po
zemkov a majetkov, ktorí zastávali
vysoké funkcie pri správe krajiny.
Budovali si vlastné zemepanské
sídla v podobe hrádkov a kúrií.
Tieto „hrádky“ sa používali od 12.
do 14. storočia a potom zanikli.1
Archeológ A. Točík a historik
F. Sedlák sa domnievajú, že Orava
mohla byť osídlená už v dobe hra
dištnej a to na miestach jej najstar
ších obcí, ale aj na miestach ne
skorších stredovekých hrádkov,
po ktorých ostali staré topografic
ké názvy. To posúva časovú hrani
cu slovanského osídlenia do minu
losti takmer o 500 rokov.
Na Orave sa slovenský názov
„hrádok“ vyskytuje vo viacerých
obciach. Na Hrádkoch dolnej Ora
vy sa robili vykopávky. Čo nám

Najstaršia známa mapka s Polhorou pravdepodobne z roku 1550
o Hrádkoch vykopávkami spro
stredkovali archeológovia?
Na každom Hrádku sa naš
li stopy halštatského osídlenia. Spo
meniem niektoré z nich: Hrádok
Istebné– nález halštatského opev
neného sídliska. Hrádok Medzib
rodie– nález halštatského opev
neného útočiska. Tu bol odkrytý aj
kamenný múr valu. Hrádok Sed
liacka Dubová– nález pravekého
opevneného halštatského sídliska,
tiež s odkrytou časťou kamenného
muriva valu. Malé hradisko vo Ve
ličnej (Skalica) mohlo mať význam
poľnohospodársky, iné strážny
(Skalica pri Zemianskej Dedine).
Niektoré hradiská sa predpokla
dajú vo vysokých horách.2
Aký význam má pre nás Hornooravcov názov Hrádok v Oravskej Polhore?
Podľa niektorých historikov
svedčí o existencii hrádku na
ochranu prastarej obchodnej ces
ty spájajúcej Balt so Stredomorím.
O existencii tejto cesty svedčia aj
iné topografické názvy v katastri
Oravskej Polhory: názov Hrádok
Brána navodzujú dojem, že tu iš
lo o strážne pevnosti (malé hrady)
na prastarej ceste a miestne názvy
Pod cisárkou a Nad cisárkou sved
čia o tom, že to bola cesta kráľov
ského významu. V Zubrohlave sa
zachovali zápisy, že ňou prechá
dzala „veľká kráľovská cesta“.3
Niektorí historici (napríklad
Chaloupecký) sa domnievajú, že
práve cesta cez Oravskú Polhoru
bola prastarou dopravnou cestou,
spojnicou Jadranu s Baltom, zná
ma ako Jantárová cesta, alebo bola
aspoň jednou z jej trás. Možno zá
sluhou kupcov prevážajúcich to
var bola aj Babia hora známa i vo
vzdialených krajinách a vrch Ba
bivora či Bagivora spomínaná už
gréckym geografom Ptolemai

om Klaudiom (žil v r. 100-168) bo
la práve naša Babia hora. Neskôr,
v X. storočí byzantský cisár Kon
štantín VII. Porfirogenes (905 –
959) spomenul horu, nazvanú Ba
gibaria.
Pripomeňme si, že Oravský
hrad bol postavený na ochranu
prastarej obchodnej cesty prav
depodobne po Tatárskom vpáde
1241, že uhorský kráľ Belo IV. Vy
dal 17. augusta 1265 výsadnú lis
tinu obyvateľom Liptova, pod
ľa ktorej obyvatelia Liptova ob
chodovali s Poľskom cez Oravu,
v Tvrdošíne, kde bola colná stani
ca, mali platiť mýto len od niekto
rých dovážaných druhov tovaru:
plátna, soli a olova, ostatné druhy
tovaru nepodliehali clu.4 Zriade
nie mýta v Tvrdošíne svedčí u ču
lom ruchu na tejto ceste.
Listinnne bola cesta cez Polho
ru doložená ako verejná obchodná
cesta v roku 1520. Pre staré spory
medzi Thurzovcami a Komorov
ským zo Živca, chcel Komorov
ský od Thurzovcov vyberať mýto.
Thurzovci, ktorí túto obchodnú
cestu používali na svoju obchod
nú činnosť, požiadali kráľa Ľudo
víta o vydanie potvrdenia, že ces
ta bola vždy slobodná a verejná.
Kráľ poveril vyšetrením okolnos
tí okolo cesty z Tvrdošína do Živca
Turčiansky konvent. Pred konven
tom svedčili ľudia rôznych stavov
z Liptova, Oravy a Turca, že ces
ta z Tvrdošína do Živca bola odp
radávna slobodná a kupci po nej
slobodne prevážali svoj tovar. Naj
staršie svedectvo siahalo do roku
1471 – 1472. Touto cestou sa do
Poľska vracal kráľovič Kazimír po
tom, čo nebol prijatý za uhorské
ho kráľa. Touto cestou sa do Živ
ca odvážal z Oravského hradu Pe
ter Komorovský, bývalý oravský
a liptovský župan, keď sa poko
Pokračovanie – s. 6
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Najstaršie nálezy pod Babou horou
Dokončenie – s. 5
nal s Matejom Korvínom a od krá
ľa Kazimíra dostal ako odmenu za
záchranu svojho syna mestečko
a panstvo Živiec.
Svedkovia z Kubína vypovedali,
že touto cestou slobodne vozili do
Poľska meď, z Poľska olovo a soľ,
často túto cestu využívali a vozili
po nej tovar. Richtár z Tvrdošína
vypovedal, že zo Živca do Tvrdo
šína vozil olovo a z Tvrdošína do
Živca zas meď. Podobne vypove
dal trstenský richtár, aj svedkovia
z Liptova a Turca, ktorí na svoje
obchody využívali túto cestu.
V roku 1584 po ceste cez Polho
ru prevážali zvony, uliate do kos
tolov v Jelešni , v Živci a Sv. kríži
zvonolejármi Vajzerovcami z Ku
bína.
Podľa svojich užívateľov Thur
zovcov sa neskôr cesta nazývala
Thurzovskou.
Ako je vidieť, zemepisné náz
vy ukrývajú veľa záhad aj v našom
blízkom okolí. Ktovie, čo by sme

sa dozvedeli, keby sa realizova
li archeologické výskumy a vyko
pávky na Hrádku v Oravskej Pol
hore. Zatiaľ okolo neho chodíme
nevšímavo. Nerozmýšľame o tom,
že v našej blízkosti sa možno na
chádzajú stopy života pravekého
človeka.
Dozvieme sa niekedy čo ukrývajú lokality Hrádok a Brána
v Oravskej Polhore?
Poznámky
1
A. Habovštiak
2
Pavol Čaplovič: Orava v pra
veku, vo včasnej dobe dejinnej a na
začiatku stredoveku, Vydavateľ
stvo Osveta 1987
3
Historia Domus Zubrohlava
4
Ratkoš, Peter, doc.dr.:Z pra
meňov našich dejín, Slovenské pe
dagogické nakladateľstvo Bratisla
va 1974, str. 47.

Eva Kurjáková

Čaká ich veľká škola
Na zvládnutie požiadaviek ško
ly musí byť dieťa pripravené nielen
po stránke fyzickej a rozumovej,
ale aj sociálnej a citovej. Pred nás
tupom do 1. triedy je dôležitá: • fy
zická vyspelosť dieťaťa, • úroveň
hrubej motoriky, • úroveň jem
nej motoriky, • úroveň rozvoja re
či, • úroveň matematických pred
stáv, • úroveň zrakovej a sluchovej
pamäti, • úroveň sluchovej analý
zy, • chopnosť vydržať pri cielenej
činnosti 20 min., • zvládnutie od
lúčenia od najbližších, • nadväzo
vať kontakty s vrstovníkmi.
Strategickým cieľom našej ma
terskej školy je 100 % zaškoliť 5 –
6 ročné detí pred vstupom do zá
kladnej školy a zvládnuť klade
né požiadavky na dieťa. Materskú
školu v minulom školskom ro
ku navštevovalo 70 detí z toho 50
predškolákov sme pripravovali na
vstup do 1. ročníka ZŠ. V práci sa
nám darilo, deti rady navštevovali
materskú školu.
Dňa 24. mája 2005 štátna škol
ská inšpekcia navštívila našu MŠ
a vykonala tematickú inšpekciu so
zámerom zistiť úroveň vzdeláva
cích výsledkov z matematických
predstáv a rozvoja grafomotoric
kých zručností 5 – 6 ročných detí.
Deti pracovali samostatne 50 mi
núť, dostali šesť pracovných listov,
ktoré učiteľka predtým nevidela
a riešila úlohy, ktoré im pani in
špektorka zadala. Dosiahnuté vý
sledky boli nasledovné:
Trieda
A:
Matematické

predstavy: 94,5 % veľmi dobrá
úroveň
Grafomotorické zručnosti: 90 %
dobrá úroveň
Trieba B: Matematické predsta
vy: 88, % dobrá úroveň
Grafomotorické zručností: 90,6 %
dobrá úroveň
Trieda
C:
Matematické
predstavy: 89,4 % dobrá úroveň
Grafomotorické zručnosti: 92,1 %
veľmi dobrá úroveň
Až 100 % úspešnosť s plným
počtom bodov 50 bola zistená u 5
detí. So stratou 2 – 3 bodov s vý
sledkami veľmi dobre uspelo 21
detí, 5 až 7 bodov stratilo 15 deti
s hodnotením dobré, 5 deti uspe
lo priemerne s počtom bodov 40
až 35.
Celkové výsledky dosiahnuté
v materskej škole boli 90,4 % dob
rá úroveň čo je vysoko v porovnaní
s výsledkami za uplynulý rok s ce
loslovenským priemerom. Z do
siahnutých výsledkov je vidieť, že
deti sú veľmi šikovné, majú záu
jem o učenie. Pani učiteľky sa im
veľmi venovali. Na materskej škole
medzi triedami vládne zdravá sú
ťaživosť, rivalita a zdravé priateľ
ské prostredie. Výsledok nás všet
kých teší a zaväzuje. Veríme, že sa
deťom bude tak dariť aj v základ
nej škole. Poďakovanie patrí pani
učiteľkám za dobré dosiahnuté vý
sledky a rodičom za dobrú spolu
prácu v školskom roku.
Janka Pukáčová,
zástupkyňa pre MŠ

Na noštek ti sadne malá vločka,
rozžiaria sa ti šťastím očká.
Do uška ti nežne šepce slová,
že čas Vianoc prichádza k nám znova.
Keďže Vianoce už pomaly klo
pú na všetky dvere našich domác
nosti, hádam najviac sa na ne te
šia deti. Nie je to ináč ani v našej
škole. Deti najskôr píšu list Mi
kulášovi a Ježiškovi: Veď Mikuláš
a Ježiško má pre nich batoh plný
prekvapení. Všetci vedia, že podľa
legiend bol Mikuláš dobrý, skrom
ný a štedrý. Chudobní a trpiaci vž
dy mohli počítať s jeho pomocou
a ani po smrti neprestal konať dob
ro. A pretože má rád ľudí a najmä
deti, vždy raz do roka v noci z 5. na
6. decembra ich obdaruje dobrôt
kami.
Od toho dňa už počítajú deti
dni do Vianoc. Robia medovníčky
a rôzne ozdoby na stromček. Chys
tajú tajne darčeky pre najbližších
v rodine i priateľom. Malé posta
vičky Mikuláša anjelikov i čertíkov
vešajú na stromček, kladú na stolík
a do vianočnej kytice. Ba dokonca
vytvoria krásne veršíky na pozdra
vy. Ale najviac sa tešia na vianočné
trhy, kde predávajú drobné veci pri
chádzajúcim kupujúcim. Aj pár ko
runiek, ktoré za predávaný tovar
dostanú ich potešia. Budú môcť do
mov za ne nakúpiť pekné darčeky.
So starým rokom sa lúčia deti
Vianočným koncertom. Všetko si
starostlivo nacvičujú s pani učiteľ
kami, aby prekvapili rodičov, sta
rých rodičov a hostí.
Je to najkrajší dar pod vianočný
stromček. Cestou novín posielame
preto všetkým ktorí majú radi deti
pozvánku na obe školské akcie.
Deň za dňom tak rýchlo letí,

pozývame vás všetkých, ujovia i tety.
Nemáme prázdne ruky, viete,
a všetci od nás niečo pekné dostanete.
Každý rok vás pozývame k nám
A milé slovo odovzdáme vám.
Deti a učiteľky ZŠ s MŠ
v Or. Polhore 481 (pri kostole)

Zo života školy
Školský rok 2005/2006 sa nesie
pre žiakov a zamestnancov školy
v duchu rôznych zmien.
Hneď prvou zmenou, s ktorou
sme sa stretli bola zmena technic
ká. Realizovala sa už počas let
ných prázdnin a bola ňou prestav
ba školy. Pod strechou budovy sa
po jej oprave vytvorili priestory,
v ktorých boli zriadené tri pod
krovné triedy. Tým, že boli vy
budované tieto miestnosti, v ško
le vznikli i priestory pre jazykovú
učebňu a kabinet špeciálneho pe
dagóga. Boli presunuté i riaditeľ
ňa a miestnosť sekretárky, zriadi
li sa osobitné miestnosti. Taktiež
zborovňa, na potešenie učiteľov,
bola v mesiaci september vyba
vená novým nábytkom. Týmto sa
v podstate všetky triedy presunuli
do interiéru budovy školy.
Ďalšou zmenou boli personálne
zmeny, ktoré boli vytvorené, keď
že na škole pribudlo žiakov s in
dividuálnymi potrebami. V Škole
pracujú dve špeciálne pedagogič
ky a dve asistentky, nakoľko práca
s týmito deťmi je veľmi náročná.
Špeciálna trieda (5. D) s počtom
žiakov 5 sa vyučuje v priestoroch
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Na tému láska
V žiackych dušičkách sa veľa
krát odráža taký ušľachtilý cit,
akým je láska. I keď ho skrývajú
a v škole veľmi veľa priestoru sa jej
prejaví nie je (alebo niekedy aj je),
ich práce svedčia o tom, že potre
ba, túžba, viera v lásku je v človeku
vžitá od nepamäti a už od najútlej
šieho veku.
Na hodinách literatúry v 8. roč
níku sme sa počas týchto mesiacov
stretávali práve s ľúbostnou poézi
ou. I keď žiakov štúrovci neoslovili
a predsa len, Marínu považujú za
nemodernú a neaktuálnu, vyzvala
som ich o tvorbu vlastná. A tu je
výsledok:
Láska
Láska je sen,
Sníva sa každý deň.
Láska je krása,
Ten kto ľúbi, má sa.
Láska je šťastie,
Ktoré časom rastie.
Láska je neha,
Nemožno ľúbiť len samého seba.
Láska je vášeň,
Pálivá ako oheň.
Láska je čistota,
Pre niektorých milota.
Láska je aj hádka,
Jednoducho – moja kamarátka.
Monika Gužiňáková, 8. B
hornej školy. Ostatní žiaci sú in
tegrovaní do bežných tried a vy
učujú sa podľa individuálnych vý
chovno-vzdelávacích plánov danej
triedy. Spolupracujú so špeciál
nym pedagógom.
V súčasnosti našu školu navšte
vuje 527 žiakov. Títo pracujú v 33
záujmových útvaroch, z ktorých
najväčšiu popularitu majú počíta
čové a športové krúžky. Škola je
týmto obsadená až do neskorých
poobedňajších hodín a my môže
me konštatovať, že využitie po
ukazov na záujmové útvary bolo
úspešné.
V týchto dňoch už život v ško
le nabral rýchly spád. Žiaci píšu
prvé písomné práce, vyhodnocu
jú sa ich výsledky z prvého polro
ka. Taktiež boli rozbehnuté v ško
le viaceré vzdelávacie a športové
súťaže a projekty, do ktorých ma
jú možnosť sa žiaci zapojiť.
O úspešnosti alebo neúspeš
nosti vzdelávacích výsledkov sved
čí aj spolupráca detí s rodičmi
a taktiež rodičov a školy.
***
To, aké budú, uvidíme síce až
o pár mesiacov, ale sú vždy bod
kou po viacmesačnej práci.
Mgr. Denisa Pidíková

Školská láska
Ťažko je stáť pred tabuľou,
Keď učiteľ povie tvoje meno,
Položí ti otázku
A ty myslíš na lásku.
Matúš Borovka, 8. B

Čo je láska?
Čo je láska?
Ó, ten najkrajší cit.
Je opačná, ozajstná nenávisť,
Je letný dážď z neba,
Čo oživí samého seba,
Je tlkot srdca,
No nie hrajúceho herca,
Je hrajúca cikáda,
Ktorá nie vždy je paráda.
Niekedy je aj slnko leta,
Čo z tepla rozum vymetá.
Láska je cit,
Čo na tomto svete
Už nezmení nik.
Čo je láska?
Láska je to,
Keď povie človek človeku:
„Nechcem krásu stredoveku“
Láska je to,
Keď sa šťastie praje
A nikdy sa toho druhého
Človeka nenaje.
Dominika Murínová, 8. C

Láska
Dal si mi znova žiť,
Dal si mi znova snívať,
Dal si mi znova dýchať,
Dal si mi, čo som dávno nemala,
Dávaš mi lásku a ja ti ju túžim vrá
tiť.
Katarína Košútová, 8. B

A čo je vlastne láska?
Ružových polí ohlasa?
Láska je všetkých sŕdc nápojom,
Kto ho nepije,
Nemôže byť šťastným človekom
Lucia Tančová, 8. C

Lásku si chráňme,
Životu ju dajme.
Kto bez lásky je,
Bedárom je.
Bime sa o ňu,
Veď život nám dali,
Aby sme lásku mali.

Lekno pláva k brehu
Keď sa zaľúbiť je to pekné.
Je to ako niesť sa na bielom lekne,
Ktoré voda každú chvíľu niekam
inam odnesie.
A Teba kde prinesie?
Na druhý breh.
A ten prvý pominie ako prvý sneh.
Ten druhý sa ti bude zdať lepší,
No aj na tom občas prší.
Ten breh Ťa po chvíli nemá rád,
Nechce byť Tvoj kamarát.
Zas vysadneš na lekno
A od brehu, na ktorom bolo bahno,
Plávaš preč
A už pomaly strácaš reč.

Krásny svet
Život je krásny svet,
No bez lásky sťa zvädnutý kvet.
Život bez lásky je vyschnutá tráva,
Čo kedysi krásne vyvoniava.
Láska
Láska je krásna,
Láska je naša.
Lásky je veľa,
Lásku nám treba.
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Kresba
Barborka Cvoligová

Lekno Ťa nesie po rieke plnej nástrah,
Preto máš taký veľký strach.
Akosi dlho a pomaly plávaš
A už ani nevieš, kým sa stávaš.
Lekno kdesi s Tebou pristalo
A z brehu Ti nejaké stvorenie mávalo.
Vystúpiš z lekna
A tomu druhému sa budeš zadať
pekná.
Na tomto brehu už tak často neprší
A Teda zachváti pokoj v duši.
Na tomto brehu ostávaš už navždy
A lekno sa stratí v daždi.
Treba na to ísť správne a pomaly.
Lenka Grižáková, 8. A
Milovali
Milovali ženy a nie národ,
Milovali národ: zakríknutý,
Chrbtom k ním obrátený.
Milovali láskou, ktorá trpí.
Milovali rýchlo, pristihnutí
Chladnou britvou zatýkača,
Ktorý inak nevie: iba núti,
Mrazí city, v krvi máča.
Peťo Gracik, 8. A

Z výtvarnej tvorby druháčikov

Veď život bez lásky,
Je ako láska bez života.
Ak tu niet lásky,
Tak tu niet života.
Kamila Sučáková, 8. B

Adam Pindják

Dominik Skurčák

Adriana Bajčičáková

Mária Šimurdjáková
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10. Výstup k pamätnej tabuli pápeža Jána Pavla II.

Babia hora, sobota 20. augusta 2005. Nádherné slnečné počasie sprevádzalo stovky ľudí zo Slovenska, Poľska a Čiech počas sobotňajšieho
desiateho výstupu na Babiu horu k pamätnej tabuli pápeža Jána Pavla II. Nezabudnuteľnú atmosféru dotvorila svätá omša, ktorú celebroval nový
správca farnosti Oravskej Polhory Milan Holík.
Po zraze účastníkov o 8. hodine pri chate Slaná voda sa o 9. hodine začal výstup od Lávok na najvyšší vrchol Oravských Beskýd, ktorý dosahu
je výšku 1725 m nad morom. Po odslúžení svätej omše, ktorú celebroval Milan Holík, správca farnosti Oravská Polhora a traja poľskí kňazi, sa pri
bližne o 13. hodine začal zostup k Hviezdoslavovej hájovni, kde nechýbalo občerstvenie a chutný guláš. Celá akcia sa niesla v duchu medzinárod
ného stretnutia samospráv z Poľska a Slovenska, ale hlavne veriacich z oboch krajín, ktorí si uctili pamiatku Jána Pavla II. Na organizovaní výstu
pu sa okrem sponzorov podieľali Obecné úrady Oravská Polhora, Rabča Rabčice a Sihelné.
–red

Krásne postrehy z Polhorskej Gajdovačky 2005

Hovorí sa, že doma človek
nikdy nie je prorokom. Obrazne
to znamená, že ľudí a veci, ktorých
máme odnepamäti blízko, doma
a poruke, si často nie dostatočne
vážime. Podobne to platí aj o tra
díciách. Na severnej Orave nap
ríklad o tradícii gajdošsko-husľo
vej muziky. Naopak ľudia pozo
rujúci z väčšieho odstupu, napr.
z cudziny hneď odhalia skutoč
nú hodnotu tohto pokladu. Mi
lovníkovi gájd z Talianska stálo
za to prejsť tisíce kilometrov, len
aby navštívil festival Gajdovač
ka 2005. Bolo úžasné ho pozoro
vať, ako hltavo sleduje vystúpenia
domácich muzikantov a do note
su si stále robí poznámky. Hoci je
sám gajdoš, on neprišiel hrať. Pri
šiel vychutnať jedinečnú atmosfé
ru, staré „nuty“, starodávne jedlá
a osobne spoznať tradičných mu
zikantov, ktorých môže stretnúť
len tu. Hoci je Taliansko na gajdo
šov a gajdošské festivaly pomerne
bohaté, na žiadnom z nich isto ne
stretnete tú jedinečnú slovenskočesko-poľskú atmosféru, ktorá je

už pre Gajdovačku typická. V gaj
došskom svete sa o Oravskej Pol
hore hovorí čoraz častejšie a s čo
raz väčšou úctou.
A čo si vážim na tomto festivale ja? Je to stretnutie ľudí, ktorí radi
rozdávajú druhým radosť. Festival
je zameraný aj na mladých. Výsta
va detských obrazov je tou najfan
tastickejšou výzdobou sály, akú si
možno predstaviť. Súťaží sa v spe
ve a dúfam, že v budúcnosti pribud
ne aj škola tradičných polhorských
tancov. Organizátori vedia vytvoriť
rodinnú atmosféru a veľa priestoru
na stretnutia, rozhovory a spoloč
né hranie. Každý gajdoš – od naj
mladšieho chlapčeka, ktorého idú
tie ťažké gajdy prevážiť až po najvá
ženejších majstrov dostane pries
tor ukázať čo v ňom je.
Mladí gajdoši sa cibria nielen
na škole hry, ktorá tu po dva do
obedia prebiehala, ale potom sa
musia predviesť aj na súťaži pred
komisiou. Kto tú súťaž vyhral?
Znova Peter Matis z Polhory. Uká
zal, že to, čo sa naučil priamo od
pána Jozefa Zboroňa vie dokonale

zúročiť. „Juzek“ ho isto z gajdoš
ského neba pozoroval a bol naňho
patrične hrdý. Mimochom, vlast
ne vyhrali sme všetci. Vyhrali sme
radosť z muzicírovania. Vyhra
li sme hrdosť na našu krásnu gaj
došskú tradíciu. Vyhrali aj sied
mi noví gajdošíci z Poľska, kto
rým všetkým spravil gajdy Jožko
Skurčák. Tak nová generácia gaj
došov v Poľsku sa rozrastá ... a čo
v Polhore a v Sihelnom? Keď sme
sa v nedeľu večer vracali do Bra

tislavy, holandský gajdoš Jeroen
de Groot mi povedal: „Bolo to nie
čo fantastické, náš spevák, ktorého
nepustili z práce nebude veriť, keď
mu budeme rozprávať... Milan, ke
dykoľvek nás zavoláte, určite znova
prídeme.“ Jeroen de Groot má vo
svojom dome v holandskom mes
te Zaandam už roky na stene ako
klenot zavesené gajdy, ktoré vyro
bil Ján Fernéza zo Sihelného.
Milan Rusko, sekretár cechu
Slovenských gajdošov
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Krásne postrehy z Polhorskej Gajdovačky 2005

Meral cestu z Talianska aby sa zúčastnil na Gajdovačke v Oravskej Polhore svedčí to o tom že informácie o nej idú po celej Európe. Roberto, ktorí k nám
prišiel celú cestu aj pobyt si hradil zo svojich prostriedkov , je to prvý človek zo zahraničia, ktorý prišiel bez pozvánky, len preto že chce sa zdokonaliť v hre na
gajdy a spoznať osobnosti gajdošského umenia, ktorých do Polhory prišlo neúrekom. Popri tom chcem poďakovať pani učiteľke Peciarovej, ktorá ochotne
pomáhala prekladaním cudzích jazykov. Pri otázke holandskému zoskupeniu Hailander, či sa im páčilo v Oravskej Polhore a čo by sme mali zmeniť aby
prišli aj na budúce ročníky: Nič , stretli sme tu množstvo osobnosti gajdošského života, čo sme pre nás neznámom prostredí vôbec nečakali, ak dokážete
udržať úroveň podujatia na rovnakej úrovni, predpokladám že Oravská Polhora sa stane stredobodom záujmu gajdošov a ľudí zo záujmom o gajdy z celej
Európy. Tuto otázku sme im položili zámerne lebo dopravné náklady do Bratislavy z Holandska hradili si z vlastných zdrojov.
Ivan Matis

e-foto: františek vorčák

1
Víťazka speváckej súťaže Tak spie
vala moja babka: 1. Katka Tarčáko
vá , 2. Peter Vajdečka

Víťaz súťaže O Zboroňovú nôtu do
15 rokov Peter Matis

Spomienky na
Gajdovačku
Urývok z podrobného článku
Pavela Čípa – viac sa dozviete na
www.gajdy.cz
Šieste medzinárodné stretnutie
gajdošov pripravilo Oravské osve
tové stredisko v Dolnom Kubíne
spolu s obecným úradom Oravská
Polhora.
Aj keď je Gajdovačka stretnutím
gajdošov predovšetkým z Vyšeg
rádskych regiónov, zúčastnili sa jej
tohto roku aj traja muzikanti z Ho
landska. Gajdovačka tak dostala
skutočne medzinárodný rozmer.
Celkový dojem z Gajdovačky je
pre mňa jednoznačný – vynikajú
ca akcia umožňujúca stretnutie ľu
dí, ktorí si obľúbili tento archaický
nástroj. Zostáva mi poďakovať
všetkým, ktorí tuto nádhernú a
svojim spôsobom jedinečnú akciu
s nemalými ťažkosťami každoroč
ne obetavo pripravujú.
–red

2

Víťaz súťaže O Zboroňovú nôtu do
21 rokov Jirko Gabrhel z Hrozenko
va z Moravy 15 rokov Peter Matis

3

Foto 1 Gajdoš a výrobca František
Skurčák so svojimi žiakmi zo Stry
zawy z Poľska
Foto 2 Starosta obce Jozef Pečarka
odovzdáva účastnícky diplom cechmaj
strovi cechu Slovenských gajdošov Ber
nardovi Garajovi zo Zlatých Moraviec
Foto 3 Holandská skupina Hailander
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Výsledky okresných atletických súťaží žiakov
Chlapci:
1. Or. Polhora 791 (781b = 2. v kraj.
k.), 2. Rabča (696), 3. Or.Veselé
(658), 4. Brehy NO (647).

Družstvo dievčat a chlapcov obce sa umiestnilo v krajskom kole v atletike na 2. mieste
Zľava: Vargončík M. Žitňák L. Šimurdiaková M., uč. Kurek Jozef, Jašako
vá A, Tarčáková Z, Gracíková J. Hrubjaková L., Kudjaková Z., Zoššáková
J. Cubínek Š. Miklušák F. Samek P., uč. Mačor J.
Druhý rad: Kutliaková K. Šimurdiak J. Rešutík Ľ. Štefaňáková M., Hrub
jaková T. Goľák S., Revaj M.
Výsledky atletických
súťaží žiačok a žiakov okresu
Námestovo
ATLETIKA staršie žiactvo
Organizátor: Gymnázium Antona
Bernoláka Námestovo
60 m:
1. Hladeková L., (Zákamenné8,2s
= 3.v kr. kole), 2.Hrubjáková T.,
(Or. Polhora), 3.Šimurdiaková
M.(Or. Polhora).
1. Banas Jozef (Zubrohlava7,6s =
2 v kr. kole), 2.Koráb T. (Komen
ského NO), 3.Laštík T. (Komen
ského NO);
4 x 60 m:
1. Oravská Polhora (Kudjáková Z.
– Jašáková A. – Šimurdiaková M.
– Hrubjáková T. 32,9 s = 2.v kr. ko
le);
2. Zákamenné, 3. Rabča, 4. Klin;
1. Oravská Polhora (Rešutík Ľ. –
Cubínek Š. – Miklušák F. – Miklu
šák D. 30,3 s =1. v kraj. kole);
2. Rabča, 3.Lokca, 4. Zubrohlava;
Výška:
1. Natšinová L., (Komenského
NO 138 cm), 2. Krišová J., (Mut
né) 5.v kr. k., 3. Skurcoňáková M.
(Rabča);
1. Hrubjak J. (Brehy NO 180 cm =
1. v kraj.kole a 5.v celoslovenskom
kole;
2. Miklušák F.(Oravská Polhora
168 cm) 3. Kvasničák Jozef (Orav
ské Veselé 165 cm);
Diaľka:
1. Hladeková L. (Zákamenné
448 cm = 3. v kr. k.), 2. Rypáková Z.,
(Zákamenné), 3. Sroková K. (Zub
rohlava);
1. Žitňák L., (Oravská Polhora

507 cm), 2. Bandik S.(Or. Polho
ra), 3. Lušťoň D.(Gym. A.B NO);
300 m :
1. Polťáková (Zákamenné 49,2 s),
2. Hrubjáková T., (Or. Polho
ra) a Revajová M.,(Rabča) 49,7 s
3. Kudjáková Z., (Or. Polhora);
1. Miklušák F., (Or. Polhora 42,7 s),
2. Laštík Tomáš, (Komenského
NO), 3. Cubínek Š. (Or. Polhora);
Guľa:
1. Hrubjáková Z., (Or. Polhora
1. kr. k 9,41 m), 2.Tarčáková Z.,
(Or. Polhora), 3. Jurkuláková E.,
(Zákamenné), 1.Kvasničák J., (Or.
Veselé, 2. v kr. kole 12,12 m), 2.
Hrubják J., (Brehy NO) 3. Bolek
A. (Novoť);
Kriket:
1. Krišová J., (ZŠ Mutné) 44,6 m,
2. Svetlošáková D. (Rabča) 44,0 m,
3. Večerková K. (Zákamenné)
42,5 m
1. Frančák A., (Klin) 66,7, (5. v kr.
k.), 2. Kvasňák M. (Rabča) 64,9, 3.
Juriga A, Krušetnica 64,4;
800 m:
1. Skurcoňáková M., (Rabča
2:39,4), 5. v kr. k., 2. Gužiková M.,
(Rabča), 3.Graciková J., (Or. Pol
hora);
1000 m:
1. Varešák L., (Zákamenné 3:06,9
min) 7. v kr. k., 2.Večerek (Or. Ve
selé), 3.Goľak (Or. Polhora), 4.
v kr. k..
Družstvá
Dievčatá:
1. Or. Polhora 749 (783 b = 2.
v kraj. k.), 2. Rabča (703), 3. Klin
(592), 4 .Zákamenné (585);

Atletika mladšie žiactvo
60 m:
1. Šimurdiaková M., (Or. Polho
ra) 8,4 s, 2. Miklušičáková A. (Ko
menského), 3.Kozáková D., (Gym
názium AB NO), 1. Klozik Dalibor
(Klin) 8,3sek., 2. Ganobjak Lukáš
(Klin ), 3. Ondrek Marián (Lok
ca );
4 x 60 m:
1. ZŠ Rabča 35,8 sek (Rabča Bm.
s.) 2. – 3.Komenského NO a Or.
Polhora 37,6 s, 4. Zákamenné;
1. ZŠ Klin 33,8 sek., 2. Gymnázi
um Bernoláka NO 35,4 s, 3. Ko
menského NO 35,8 s, 4. Rabča
36,0 s;
Výška:
1. Skurcoňáková M., (Rabča)
140 cm, 2. Gužiňáková (Or.Polho
ra), 3. Natšínová (Kom.), 4. Kos
meľová (Klin);
1. Domin M. (Or. Polhora) 143 cm,
2. Vnenčák L., (Or. Polhora), 3.
Jadroň M., (Gymnázium AB NO),
4. Bugan (Komenského);
Diaľka:
1. Gužiňáková M., (Or. Polhora)
398, 2. Budzelová Rabča), 3. Mik
lušičákvá (Kom.) a Šimulčíková
(GAB);
1. Klozik D., (Klin) 451cm, 2. Bla
škovič M., (Klin), 3. Ondrek M.
(Lokca), 4. Vonšák M., (Or. Pol
hora);
300 m:
1. Šimurdiaková M., (Or. Polho
ra) 49,6 s, 2. Revajová M., (Rab
ča) 50,7 s, 3. Čučková D., (Rab
ča) 53,1s;
1. Kolčák M., (Or. Polhora)48,9 s,
2. Iglarčík D., (Or. Polhora) 48,9 s,
3. Čučka D., (Rabča) 49,1 s;
Guľa:
1. Gruchalová Ľ., (Zákamenné)
8,60, 2.Žofčíková K., (Or. Polho
ra) 8,28; 3. Hodálová Z., (Brehy
NO) 7,88;
1. Holub T., (Brehy NO) 10,84;
2. Cvoliga E. (Orovská Polhora)
10,533. Turac M., (Rabča) 10,42;
Kriket:
1. Revajová M., (Rabča) 46,20;
2. Večerková K., (Zákamenné) 41,5;
3. Jagelková J. (Or. Polhora) 38,30;
1.Sabo L., (Komen. NO) 57,0; 2.Kol
cun Ľ., (Brehy NO)54,90; 3. Miško
vič L., (Komen. NO) 54;
600 m:
1. Skurcoňáková M., (Rabča)
1:53,0; 2. Gužiková M., (Rabča)
1:55,3, 3. Durčáková M., (Záka

menné) 1:57,1;
800 m:
1. Jagnešák R., (Brehy NO) 2:38,3;
2. Brišák D., (Rabča) 2:38,9;
3. Kozák V. (Rabča) 2:39,5.
Družstvá
Žiačky:
1. ZŠ Rabča (692), 2. ZŠ Or. Pol
hora (668), 3. ZŠ Komenského
NO (527), 4. ZŠ Klin (511), 5. Or.
Veselé (500), 6. Zákamenné 472;
Žiaci:
1. ZŠ Or. Polhora (523), 2. ZŠ Rab
ča (498), 3. ZŠ KLIN (495); 4. ZŠ
Komenského NO (479), 5. ZŠ Bre
hy NO (476), 6. Zubrohlava (457).
Poradie škôl v krajskom kole
Starší žiaci
1. ZŠ M. Kukučína D. Kubín 824
2. ZŠ Oravská Polhora
781
3. ZŠ Nižná
776
4. ZŠ J. Kráľa L. Mikuláš
748
5. ZŠ V. Javorku Žilina
718
6. ZŠ Čachovský rad Vrútky 715
7. ZŠ Zarevúca Ružomberok 706
8. ZŠ Komenského Čadca
666
9. ZŠ Clementisa K. N. Mesto 486
Staršie žiačky
1. ZŠ V. Javorku Žilina
959
2. ZŠ Oravská Polhora
783
3. ZŠ Nižná
745
4. ZŠ Čachovský rad Vrútky 723
5. ZŠ Zarevúca Ružomberok 702
6. ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš 693
7. ZŠ M. Kukučína D. Kubín 686
8. ZŠ Stará Bystrica
628
9. ZŠ Nesluša
323
Zodpovedný vedúci
Mgr. Jozef Kurek

Futbalové výsledky
Príjemné postavenie v tabuľkách
vo futbale mala Oravská Polhora,
ktorá skončila nasledovne:
V hre na domácom ihrisku sa
umiestnila v tabuľke na 4. mies
te: 5 4 0 1 14:5 12. V hre vonku sa
umiestnila v tabuľke na 5. mieste:
4 1 0 3 6:10 3.
JESEŇ
  1. Zubrohlava 9 8 0
  2. Rabčice
9 5 3
3. Or. B. Potok 9 4 3
  4. Or.Polhora 9 5 0
  5. Sihelné
9 4 1
  6. Vitanová 9 4 0
7. Habovka 9 4 5
  8. Bobrov
9 3 0
  9. Liesek
9 2 3
10. Brezovica 9 2 3

1
1
2
4
4
5
5
6
4
4

32: 7 24
17 :13 18
19:12 15
20:15 15
20 :22 13
22 : 18 12
18 : 16 12
12 :15 9
9 : 19 9
9 : 19 9
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