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Noviny občanov a priateľov obce Oravská Polhora

Cena 5 Sk

6. 4. 2005, Or. Polhora – medzinárodnú cenu drží speváčka Margita Kurákavá, vpravo huslista Ľudovít Borovka, gajdoš František Skurčák s cenou
Folklórnej Únie Slovenska a režisér víťaznej hudobnej nahrávky Juraj Dubovec zo Slovenského rozhlasu, Rádia Regina z Banskej Bystrice e-foto: v. briš
FAKĽU NÁDHERNÉHO DEDIČSTVA NAŠICH OTCOV ZAPÁLILI NASLEDOVNÍCI SLÁVNEJ SPEVÁČKY ANNY RUSNÁKOVEJ
A GAJDOŠA JOZEFA ZBOROŇA. GAJDOŠSKÁ ĽUDOVÁ HUDBA POLHORANKA V PODANÍ SPEVU DCÉRY JOZEFA ZBOROŇA,
MARGITY KURÁKOVEJ V SPRIEVODE HUSLÍ ĽUDOVÍTA BOROVKU A GÁJD FRANTIŠKA SKURČÁKA ZÍSKALI VÍŤAZNÚ
TROFEJ V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU V KATEGÓRII AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU.

Oravskú Polhoru v Európe
preslávil goralský spev,
gajdy a husle
Opäť nám cudzí zanietenec Juraj
Dubovec z Rádia Regina Banská
Bystrica musel otvoriť oči, aké poklady tu medzi nami žijú a ani si to
neuvedomujeme, lebo my to považujeme za samozrejmosť. Stačilo bez prípravy hodinu nahrávať
a krása goralčiny vyjadrená spevom Margity Kurákovej a hry najstaršieho hudobného zoskupenia
v Európe goralskej „dvojky“ huslí – Ľudovít Borovka a dvojzvukových gájd – František Skurčák, aby
presvedčila porotcov z 15 rozhlasových európskych staníc. Napriek obrovskej konkurencii
hudobných nahrávok z 29 štátov Európy hudobná nahrávka s názvom Piesne spod Babej hory

získala v medzinárodnej súťaži Grand Prix Svetozára Stračinu v kategórii A. autentický spev 1.
miesto. Len rozdiel jedného hlasu rozhodol, že
hlavná celková cena putovala do Belgicka pre
profesionálne školených interpretov, víťazov kategórie B. Ako to už býva, nikto doma nie je prorokom, až následne si túto vzácnosť uvedomili aj
na Slovensku udelením osobitnej ceny Folklórnej únie na Slovensku za štýlovú interperetáciu.
Áno, majestátnosť Babej hory, stručnosť goralčiny, viera v Boha je najväčšou silou hrdých, rázovitých Polhorcov. Považujem za malý zázrak, že
táto rázovitosť, goralčina, husle a gajdy po nápore modernej hudby, dychoviek, slovenčiny, zanikanie goralčiny (nárečia), spevu, že už má vynikajúcich mladých následovníkov najmä v podobe Golusky.
V. Briš
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Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
UZNESENIE č. 10/2004 z riadneho
zasadania OZ v Or. Polhore (ďalej sa uvádza len OZ), konaného dňa 16. 12. 2004
C. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
č. 1 o dani z nehnuteľnosti na rok 2005 v navrhovanom znení.
2. VZN č. 2 o miestnych daniach na
rok 2005 v navrhovanom znení.
3. VZN č. 3 o odpadoch na rok 2005
v navrhovanom znení s tým, že poplatky
za odpad sa budú uhrádzať cez SIPO.
4. VZN č. 4 o opatrovateľskej službe
v navrhovanom znení.
5. Odpredaj osobného automobilu
Škoda favorit formou dražby.
6. Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole pre deti do 5 rokov v sume 200 Sk za mesiac podľa § 14
odst. 1 vyhlášky Ministerstva školstva
SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
7. Dofinancovanie úpravy ciest okolo školy v sume 66 000 Sk pre ZŠ s MŠ
s. č. 481.
8. Finančný príspevok v sume 50 000 Sk
pre ZŠ s MŠ s. č. 130 pre zariadenie školského stravovania.
9. Rozpočet obce na rok 2005 v navrhovanom znení.
10. Žiadosť p. Jána Marlengu a manž.,
bytom Or. Polhora čs. 876 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele
č. 9672 v k. ú. Or. Polhora.
11. Žiadosť p. Antona Zoššáka, bytom Or. Polhora čs. 751 o súhlas na otvorenie prevádzky na predaj a servis lesnej
a záhradnej techniky v Or. Polhore čs.
695 a taktiež prevádzkovú dobu a to pondelok – piatok v čase od 9 00 – 17 00 hod.
12. Žiadosť p. Miroslava Prisenžňáka a manž., bytom Or. Polhora čs. 102
o súhlas k výstavbe garáží a skladovacích
priestorov na KN parcele č. 1978/6.
13. Žiadosť p. Terézie Gracíkovej, bytom Or. Polhora čs. 244 o schválenie prevádzkovej doby v Reštaurácii Or. Polhora s. č. 807 a to pondelok – štvrtok od
11 00 – 22 00 hod, piatok – nedeľa od 11 00 –
23 00 hod.
14. Žiadosť Lesov SR š.p. OZ Námestovo o súhlas k vyňatiu z PPF KN parcely
č. 21118/5 TTP o výmere 8119 m2 za účelom ťažby rašeliny pre potreby výsadby
sadeníc s podmienkou, že predložia súhlas vlastníkov Pasienkového spoločenstva Or. Polhora.
15. Žiadosť p. Antona Hrubjaka SMP,
bytom Or. Polhora čs. 726 o súhlas na rekonštrukciu výrobnej haly čs. 933 a 934
na pozemku v k. ú. Or. Polhora zapísanú
v pozemnoknižnom protokole č. 478 ako
parcela č. 932.
D. Odročuje
1. Žiadosť p. Talagovej a spol. o objasnenie ulice cez mechanizačné stredisko
a petíciu proti zriadeniu píly na zasadanie
OZ po obhliadke pozemku pre náhradnú
prístupovú cestu v jarnom období.
Jozef Pečarka, starosta obce

UZNESENIE č. 1/2005 z riadneho
zasadania OZ, konaného dňa 4. 2. 2005
C. Schvaľuje
1. Žiadosť Vitamínu s.r.o., Družstevná
388, Rabča o schválenie otváracích hodín
v predajni potravín, Or. Polhora čs. 252 a to
pondelok – nedeľa v čase od 6 00 – 19 00 hod.
2. Žiadosť Ing. Raticovej Jany, bytom
Rabča, ul. Hlavná 1104 o udelenie súhlasu na zárobkovú činnosť popri vykonávaní práce hlavného kontrolóra v obci Or. Polhora.
3. Žiadosť p. Margity Miklušákovej,
bytom Rabčice čs. 437 o súhlas k vyňatiu
poľn. pôdy z PPF KN parcely č. 1712/63
TTP o výmere 428 m2, na ktorej plánuje
výstavbu rodinného domu.
4. Žiadosť p. Dušana Miklušáka a manž.,
bytom Rabčice čs. 437 o súhlas k výstavbe
rodinného domu na KN parcele č. 1712/63.
5. Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia Námestovo o finančný príspevok vo
výške 3 000 Sk.
6. Odmenu starostovi obce za rok
2004 vo výške 5 % z platu.
7. Nákup čerpadla do náklad. vozidla
LIAZ z položky miestne komunikácie.
8. Žiadosť p. Ľuboša Juráška, bytom
Or. Polhora čs. 219 o súhlas na prestavbu
budov mechanizačného strediska za účelom vybudovania drevovýroby a dielní na
opravu strojov a zariadení, stavebných
mechanizmov a kancelárskych priestorov. Žiadateľ musí splniť všetky náležitosti stavebného zákona.
D. Ukladá
1. Poslať ponuku na KÚ Žilina s tým,
že obec má záujem o odkúpenie parcely
a bývalej budovy VB za nižšiu cenu pre
soc. účely a zároveň požiadať o vysvetlenie prejazdu k rodinnému domu p. Vedjela. Zodpovedný: starosta obce. Termín: ihneď
E. Zamieta
1. Žiadosť ERSTE SAVM spol. s.r.o. Komárno o stanovisko obce k začatiu činnosti
nešt. zdrav. zariadenia a zároveň o prenájom alebo odkúpenie priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko
obec v súčasnosti rokuje s Poliklinikou Námestovo, ktorá má záujem o zriadenie stanice záchrannej zdravotnej služby v obci.
F. Odročuje
1. Žiadosť p. Ľuboša Juráška, bytom Or.
Polhora čs. 219 o súhlas k prístavbe budov
mechanizačného strediska, nakoľko pozemok KN parcela č. 2978/1, KN parcela
č. 2977 a KN parcela č. 2978/2 je na LV č.
1773, kde vlastníkom je SPF a nie žiadateľ.
Prístavba bude prejednaná po predložení
vlastníckych práv k priľahlým pozemkom.
Jozef Pečarka, starosta obce
UZNESENIE č. 2/2005 z riadneho zasadania OZ v Or. Polhore, konaného dňa
22. apríla 2005
A. Berie na vedomie
2. Informácie, ktoré podala p. Bobáková ohľadom opatrovateľskej služby.

3. List p. Brnčíka ohľadom poškodzovania majetku obce a urbáru.
4. Oznámenie š. p. Lesy SR, odštepný
závod Námestovo o vybudovaní rampy
v lokalite k. ú. Or. Polhora na lesnej ceste
Slaná Voda – Vonzovec.
C. Schvaľuje
1. Úhradu faktúry vo výške 10000 Sk
s DPH za výpomoc pri vyhrňovaní snehu
z miestnej komunikácie počas zimnej kalamity z položky miestne komunikácie.
2. Žiadosť p. Františka Glovaťáka,
bytom Rabča, ul. Gluštíková čs. 638 o súhlas k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy
z PPF KN parcely č. 644/14 TTP o výmere
210 m2, na ktorej plánuje výstavbu rodinného domu.
3. Žiadosť p. Františka Glovaťáka,
bytom Rabča, ul. Gluštíková čs. 638
o súhlas k výstavbe rodinného domu na
KN parcele č. 644/14 v k. ú. Or. Polhora
s tým, že inžinierske siete si stavebník
vybuduje na vlastné náklady.
4. Žiadosť p. Romana Mačinca, bytom Or. Polhora čs. 74 o súhlas k vyňatiu
poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
380/13 TTP o výmere 144 m2 v k. ú.
Or. Polhora, na ktorej plánuje výstavbu
rodinného domu.
5. Žiadosť p. Romana Mačinca a manž.,
bytom Or. Polhora čs. 74 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN parcele
č. 380/13 v k. ú. Or. Polhora s tým, že
inžinierske siete si stavebník vybuduje na
vlastné náklady.
6. Žiadosť p. Mariána Jagelku a manž.,
bytom Rabča, ul. Kostolná čs. 900 o súhlas k výstavbe rodinného domu na KN
parcele č. 19211/3 v k. ú. Or. Polhora.
7. Žiadosť p. Antona Skurčáka, bytom
Or. Polhora čs. 920 o súhlas k vyňatiu
poľnohosp. pôdy z PPF KN parcely č.
19347/3 TTP o výmere 410 m2 v k. ú.
Or. Polhora, na ktorej plánuje výstavbu
predajne mäsa.
8. Žiadosť p. Antona Skurčáka, bytom
Or. Polhora čs. 920 o súhlas k výstavbe
predajne mäsa na KN parcele č. 19347/3.
9. Žiadosť p. Františka Hrubjaka
a manž., bytom Or. Polhora čs. 853 o súhlas k vyňatiu poľnohosp. pôdy z PPF
KN parcely č. 19210 orná pôda o výmere
636 m2 v k. ú. Or. Polhora, na ktorej plánujú výstavbu hospodárskej budovy.
10. Žiadosť p. Františka Hrubjaka
a manž., bytom Or. Polhora čs. 853 o súhlas k výstavbe hospodárskej budovy na
KN parcele č. 19210 v k. ú. Or. Polhora.
11. Žiadosť p. Eleny Plevjakovej, bytom Or. Polhora čs. 817 o schválenie otváracích hodín v prevádzke Potraviny Mix,
Oravská Polhora čs. 818 a to: pondelok
– piatok od 7 00 – 11 00 hod, od 13 00 – 17 00
hod., v sobotu od 7 00 – 12 00 hod.
12. Žiadosť p. Gabriely Masničákovej,
bytom Or. Polhora č. 821 o zníženie platby za vývoz odpadu z finančných dôvodov
vo výške 182,50 Sk na rok 2005.
13. Žiadosť p. Jolany Murínovej, bytom Or. Polhora čs. 226 o schválenie

otváracích hodín v prevádzke TRAto, Or.
Polhora čs. 220 a to: pondelok – piatok
od 6.00 – 18.00 hod., v sobotu od 6.30
hod. – 15.00 hod.
14. Žiadosť p. Márie Hurákovej o pozastavenie splácania sociálnej pôžičky
z finančných dôvodov.
15. Žiadosť Špeciálnej základnej školy
internátnej a Špeciálno-pedagogickej poradne Námestovo o finančný príspevok
na zriadenie rehabilitačného prostredia,
ktorého súčasťou je vodoliečba a fyzioterapeutické služby 10000 Sk z položky
miestne komunikácie.
16. Žiadosť p. Jozefa Vorčáka, bytom
Or. Polhora čs. 18 o preplatenie časti
poplatku za hrobové miesto na cintoríne v Rabči vo výške 2 500 Sk z položky
miestne komunikácie.
17. Príspevok na činnosti: regionálny rozvoj, opatrovateľská služba a na
činnosť kancelárie ZMOBO 20 Sk na
obyvateľa pre rok 2005
18. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce.
19. Finančnú odmenu pre členov folklórnej skupiny Polhoranka vo výške
3000 Sk za reprezentáciu obce v oblasti
kultúry z položky kultúra.
20. Predĺženie pracovnej zmluvy
p. Antonovi Marlengovi do 31. decembra
2005.
21. Finančný príspevok vo výške
3000 Sk pre Jozefa Huráka pri príležitosti diakonskej vysviacky.
D. Ukladá
1. Komisii pre školstvo, kultúru,
telovýchovu a šport pripraviť návrh na
vybudovanie viacúčelovej spevnenej
plochy v areáli základnej školy 1. – 4.
v spolupráci s obecným úradom a vedením školy. Zodpovedný: v texte; Termín:
do budúceho OZ
2. Vyzvať riaditeľky základných škôl,
aby do budúceho zasadania OZ predložili
argumenty za a proti zlúčeniu základných
škôl pod jedno riaditeľstvo. Zodpovedný:
starosta obce; Termín: do budúceho obecného zastupiteľstva
3. Vyzvať predsedu Urbáru, aby čo
najskôr zvolal valnú hromadu. Zodpovedný: starosta obce; Termín: ihneď
4. Vyzvať Správu ciest, aby prešetrili
stav mostov v obci. Zodpovedný: starosta
obce; Termín: ihneď
E. Doporučuje
1. Riešiť opatrovateľskú službu pravidelným prehodnocovaním jednotlivých
prípadov.
2. Uskutočniť stretnutie zástupcov obce, Urbáru, Lesov SR š.p., Drevoindustrie
Oravská Píla, Pasienkového spoločenstva
ohľadom údržby miestnej komunikácie od
križovatky po pílu.
4. Aby pri osadzovaní rodinných
domov bol prítomný zástupca obecného
úradu a stavebník musí predložiť projekt
stavby, situačný plán pri podaní žiadosti
o súhlas na výstavbu rodinného domu na
obecné zastupiteľstvo.
Jozef Pečarka, starosta obce
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Len ten, kto je schopný vidieť neviditeľné,
dokáže nemožné
Aj keď prvá zmienka o Oravskej Polhore pochádza už z roku 1588, prvý kostolík bol postavený až v roku 1928 a nachádza sa pri hlavnej ceste.
Prvé snahy postaviť nový a väčší kostol sa objavujú už v roku 1953 – za
pôsobenia vdp. Andreja Doranského, ktorý bol farárom v Rabči. Lenže
totalitný režim nedovoľoval takéto stavby.
Boh zasiahol do dejín Slovenska Pražskou jarou v roku 1968 a vtedy
veriaci na viacerých miestach Slovenska začali so stavbou kostolov. Na
Orave sa v tom čase postavil kostoly v Hornej Lehote – 1970 a v Oravskej
Polhore.
Z iniciatívy tunajších farníkov začali sa prípravy na stavbu kostola za
vdp. Františka Zibrina, ktorý bol farárom v Rabči v rokoch 1967 – 1990.
Architektom kostola sa stal Ing. arch. Jozef Obušek. Základný kameň
kostola bol posvätený 27. júla 1969. Celá stavba trvala 22 mesiacov.
Kostol má rozmery 36 x 16 m. Jeho výška je v lodi 9 m a vo svätyni 11 m.
Veža má 30 m a na nej je 5 m vysoký hliníkový kríž. Kostol bol požehnaný
ThDr. Jozefom Ligošom 19. júna 1971. Konsekrovaný spišským pomocným biskupom Mons. Andrejom Imrichom 29. 8. 2004.
A práve na etapu prípravy tejto stavby si „posvieti“ tento rozhovor.
Zaujímavé a povzbudivé na tom je to, že nik z tých, ktorí sa chopili myšlienky mnohých postaviť kostol, začínali uprostred totality a nevedeli,
že pripravujú svätostánok na postavenie v čase politickej úľavy v rokoch
1968-1969. Oplatí sa mať odvahu a nádej. Už spomenutá príprava sa
začala v jednej dielni skôr, ako v roku 1967...
Často sa hovorí o polhorskom kostole alebo iných kostoloch, ako keby
rozhodnutie o jeho stavbe a príprave na ňu bolo jednoduché a krátke.
No vieme, že to nie je tak. Za alebo lepšie pred každým veľkým dielom,
ako je toto, je vízia a odvaha. Preto sa odvažujem týmto článkom hovoriť o niečom, čo je viac ako vôňa malty a chvála hotovej budovy. Čo teda
predchádzalo stavbe kostola v Oravskej Polhore? Túžba postaviť kolosálnu stavbu pre ľudskú chválu alebo pre stánok Eucharistiu a modlitbu ľudí? Preto som sa opýtal posledného žijúceho z prípravnej skupiny

Dnešok, nedeľa, cestou z kostola

e-foto: v. briš

p. Jána Hrubjaka (*1934), ako to vlastne bolo...
Pán Ján Hrubjak sa nám pri dohodnutom stretnutí rozrozprával:
Ako sme sa traja spoznali?
Ján Strýček bol pod Starou pílou vedúci dielne. Ja som v garážach blízko robil šoféra na pásovom
a kolesovom traktore. On mi dôveroval a začal sa predo mnou nahlas
zaoberať myšlienkou o stavbe kostola. Vyjadroval tým želanie ostatných ľudí v dedine. No bolo sa treba toho chytiť. Bolo to v roku 1966.
Obaja sme poznali aj Štefana Tarčáka a tak sme sa dali dokopy. Dôverovali sme si.
Pán Boh človeka použije na svoje
potreby. Nemysleli sme, že ideme do
rizika. Mali sme svoju cestu. Chodili sme za cirkevnými tajomníkmi, na
komunistické úrady 3 roky.
Potom prišli Dubčekove dni.
Profesor Briššák, za ktorým
sme sa vybrali na radu ako za jedným z prvých, povedal: „Polhorci
trikrát chceli stavať, no nepodarilo sa im. Skúste. Ak to Pán Boh
chce, tak to bude. Pán Boh Vás použije ako nástroj.“
Krížový výsluch
O pár dní na to som išiel z práce.
Pri „Vojenskom“ zastavilo auto.
— Vy ste Hrubjak? – ozvalo sa
zvnútra auta.
— Áno.
— Sadajte!
Odviezli ma do „Metesa“. Posadali si v jednej miestnosti dookola a ja som sedel v strede medzi nimi.
Čoraz rýchlejšie mi kládli otázky.
Až som nestačil na ne odpovedať.
„Pomaly. Každému sa ujde,“ –
zvolal som.
Jeden z nich sa na to nahneval,
vyskočil a zozadu ma udrel po líci.
Ušanka, ktorú som mal na hlave,
mi spadla do kúta. Chytil som stoličku, zahrešil a vykríkol: „Tie steny tu budú praskať.“ Cítil som sa

vtedy pri sile a chcel som sa s nimi porátať.
Boli šiesti. Vtom nakukol okienkom Rusina do miestnosti a povedal: „Koniec výsluchu!“
Oznámil som ostatným, p. Strýčkovi, Tarčákovi, čo ich čaká, ale našťastie už nikoho nevolali.
Odpočúvanie na cintoríne
Zomrel profesor Jozef Briššák.
Keď ho mali previezť zo Zubrohlavy do Rabče, čakali sme na cintoríne. V tom som videl toho istého
eštébáka, ktorý sa potuloval pomedzi ľudí s krabicou na topánky,
v ktorej mal narobené diery. Pred
všetkými som svojej žene povedal:
„Toto je ten, čo ma udrel!“ On sa
na to ihneď stratil.
Socha Božského Srdca
Veľmi na mňa zapôsobilo to, ako
sme chceli prekonať všetky rekordy vo veľkosti sochy Božského Srdca. Tešili sme sa, že sme dokázali aj
napriek odrádzaniu presadiť objednávku na päťmetrovú sochu.
Monštrancia
Keď bol kostol postavený, bolo treba kúpiť monštranciu. V Čechách som mal známeho kňaza
Júliusa Vácha. Prišiel ku nám na
dovolenku a tu sme sa dohodli na
spôsobe, ako monštranciu budeme zháňať. Nakoniec sme ju kúpili v Poľsku.
Pomoc z Lendaku
Boli sme v Lendaku za farárom
Andrejom Doranským. Bol tesne
po operácii na pruh. „Pán farár, vy
ste niekedy chceli stavať v Polhore
kostol. Či reku nemáte tie plány!”
On nás však povzbudil, aby sme
hľadali nové kostoly a tam hľadali a pozerali. Poslal nás do Víťaza
a povzbudil, aby sme sa nevracali z cesty za kostolom. Dal nám 10
tisíc korún a povedal: „Nevracajte
sa domov, ale choďte ďalej. Ak buPokračovanie – s. 4
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Len ten, kto je schopný vidieť neviditeľné,
dokáže nemožné
Dokončenie – s. 3
de kostol v Polhore stáť, peniaze nechcem naspäť. Ak nebude, musíte
mi to vrátiť do koruny!“
Kostol bez jedného stĺpa.
Išli sme do Kazimíra. Tam to bolo lepšie, ako vo Víťazi, pretože kostol tu nemal stĺpy v hlavnej lodi.
Mladý farár vyšiel z fary a pozval
aj pána farára, aby sme prišli s ním.
Povedal nám, že bol sedemkrát vo
väzení, kým kostol postavili. Chcel
nám poradiť, ako sa tomu vyhnúť.
Prišli sme neskôr aj s pánom farárom. Po tom všetkom náš pán farár
veľmi zvažoval schválenie stavby.
Išli sme s architektom Ing. Obuškom. Riziká a následky prudkého
odporu komunistického režimu
a prenasledovania som zvažoval aj
ja. A všetci ostatní. Aj tu platilo, že
Boh si nás použil ako nástroj. Prišiel mi na myseľ aj príbeh o prorokovi Jonášovi, ktorý zistil, že sa nedá ísť proti Božiemu plánu. Nechcel
ísť hlásať pokánie do Ninive, počas
plavby loďou ho námorníci hodili
do mora, kde ho prehltla ryba. Vyvrhla ho na breh a tam sa rozhodol
poslúchnuť Božie volanie.
Dôležité bolo to, že sme sa stavby nového kostola chytili pred príchodom Dubčekovej éry. Hoci
nikto z nás nevedel, že sa to všetko tak uvoľní. Ale takto bolo všetko pripravené.
Ľudia chceli kostol?
Keď bola schôdza o rozhodnutí stavať nový kostol, presvedčili sme architekta, aby nezdôrazňoval plnú štvormiliónovú sumu,
ale len za materiál – čiže polovicu. Aj tak sa to mnohým ľuďom
zdalo veľa. No nakoniec to preš-

lo. Ľudia boli nadšení a jednotní.
Považujem to za Božiu vôľu a Božiu prozreteľnosť. Aj keď má človek slobodnú vôľu, nijako nemôže
zo svojho života vytlačiť Božie riadenie a jeho vôľu.
Len ten, kto vidí neviditeľné,
dokáže nemožné...
Zavolal: „Mama!“ Prišla jeho
pani. Sadla si na gauč vedľa muža.
A pokračoval: „Keď sme boli istí,
že na 90 % je všetko pripravené na
oznámenie stavby nového kostola,
išiel som so ženou kosiť. Pri kosbe
zazvonil na kaplnke zvon na Anjel
Pána. „Starká!“ – povedal som – „o
dva roky sa budeme modliť o dvesto
metrov vyššie.“ A ona: „Ty ožran!
Už ti je zle z tej pálenky. Už nevieš,
čo hovoríš!“ A ona kajúcne dodala:
„A dodnes sa za to hanbím.“
Vybavovanie
s vtedajšími mocnými ľuďmi.
Nasledovali spomienky na stretnutia a rokovania s vtedajšími pánmi, ktorí mali veľký apetít, čo sa
jedla a pitia týka. Normálny človek tomuto tempu nestačil.
Práca s ľuďmi v dedine
Človek dostal svoje aj od ľudí. Raz
ma Strýček a Tarčák požiadali, aby
som dozrel na chlapov pri stavbe
kostola, aby sa nepilo. Keď som prichádzal, chlapi ma videli, ale počul
som, čo povedali, pretože vietor niesol ich hlas ku mne. Povedali: „Schovajte to víno, bíreš ide!“ Dotklo sa
ma to. Keď som k nim prišiel, povedal som im: „Bíreš je tu, tak víno vypite až po robote.“ Nechcel som to už
viac robiť, ale premohol som sa.
Aj mi zopár ľudí vyčítalo, že
som kostolným plechom prikryl
vlastnú strechu.

„Keď ma bude súdiť Božské
Srdce, nepotrebujem obhajcu...“
Druhá takáto otázka bola otázka patróna kostola. Keď sme zbierali peniaze na stavbu kostola, pýtali sme sa ľudí, akému patrónovi
budú chcieť, aby bol kostol zasvätený. Väčšina bola za Božské Srdce. Aj preto, že v kaplnke sv. Cyrila
a Metoda je socha Božského Srdca.
Aj v minulosti sa akoby odpustová
svätá omša slúžievala na sviatok
Božského Srdca Ježišovho. Sviatok svätých Cyrila a Metoda nebol

podľa vtedajších liturgických predpisov veľkým sviatkom. A tak už
starí ľudia mali veľmi vrúcny vzťah
a úctu k Božskému Srdcu. Spočiatku pán farár Zibrin nesúhlasil. Na
otázku, ako za presadzovanie nového patróna obstojím pred Božím
súdom, som odpovedal:
„Mňa, keď bude súdiť Božské
Srdce, nepotrebujem obhajcu...“
– a z očí mu vyšli slzy...
Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Spišské Podhradie
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Výstupom na vrchol Babej hory vzdáme
úctu veľkému pápežovi Jánovi Pavlovi II.
Desiaty výstup na vrchol Babej hory sa uskutoční 20. augusta 2005
k pamätnej tabuli na Sv. Otca Jána Pavla II., ktorý nás vo veku 84 rokov 2. apríla navždy opustil. Ako spomienku na Sv. Otca Jána Pavla
II., ktorý mal veľmi rád hory, uvádzame míľniky vedúce k výstavbe
pamätnej tabule a úryvky z jeho návštev Slovenska, ktoré nám Veľkého priateľského Sv. otca Jána Pavla II. budú navždy pripomínať.
„Chcem privinúť celý slovenský
národ k svojmu srdcu jediným
veľkým objatím“. Tieto slová Sv.
Otec vyslovil na letisku v Poprade,
keď navštívil Slovensko. Tento
pozdrav slovenskému národu je
zhmotnený aj na mramorovej tabuli, ktorá je osadená v pomníku
na vrchole Babej hory. Celý text
tejto tabule znie:
„Na vrchol Babej hory mnohokrát vystúpil vo svojich mladých
rokoch, aj ako krakovský biskup
a kardinál Karol Wojtyla, neskorší pápež Ján Pavol II. Chcem privinúť celý slovenský národ k svojmu
srdcu jediným veľkým objatím. Na
pamiatku jeho návštev Slovenska
v službe Petrovho nástupcu z vďačnosti venujú obce Or. Polhora,
Rabča, Rabčice, Sihelné. August
1996.“

Odpoveď na vyžiadanie informácie čí
Sv. Otec Ján Pavol II. bol na Babej hore
od jeho osobného sekretára

Tento pamätník bol 17. augusta
1996 posvätený biskupom Františkom Tondrom pri slávnostnej
svätej omši za účasti viacerých
kňazov, mládeže a veriacich, ktorí
sa tam zhromaždili, aby boli účastní tejto slávnosti. Na tejto sv. omši
bol prítomný aj biskup z Poľska
s niektorými kňazmi a veriacimi.
Môžeme povedať, že celé podujatie
malo slávnostný priebeh a vyžadovalo si aj nemálo úsilia od starostov
obcí a samotných organizátorov.
V auguste sa uskutoční 10. výstup k tejto pamätnej tabuli. Ako
vlastne k tomu došlo, že sa môžeme pochváliť, že na vrchole Babej
hory máme pomník, v ktorom je
osadená tabuľa venovaná sv. Otcovi? Tak, ako všetky veci a diela
sa najskôr rodia v mysli, podobne
bolo aj s týmto pomníkom.

Obsah pamätnej tabule
umiestnenej na Babej hore

Myšlienka sa zrodila v hlave
lesníka p. Antona Heruda, a túto
myšlienku podporil aj p. Anton
Hrubjak z Oravskej Polhory. Neskôr touto myšlienkou za začali
zaoberať aj starostovia spomínaných obcí. Aby mali istotu, že Karol Wojtyla, neskorší pápež, bol na
vrchole Babej hory, bolo potrebné
zistiť, či tam skutočne vystúpil.
S touto záležitosťou sa obrátili na
ThDr. Antona Tyrola, ktorý napísal na pápežský sekretariát do
Vatikánu, a z Vatikánu prišla odpoveď: „Sv. Otec na vrchol Babej
hory viackrát vystúpil vo svojich
mladých rokoch, aj ako biskup
a kardinál.“ Po tejto odpovedi
sa začali prípravy na realizovaní
tohto projektu.
Samotný projekt si vyžadoval
veľa úsilia. Bolo potrebné, aby sa
spojili okrem Oravskej Polhory
aj okolité obce Rabča, Rabčice
a Sihelné. Ťažkú tabuľu peši
vynášali mládežníci v troch skupinách. Najťažší úsek bol práve

pod vrcholom, keď bolo potrebné
zdolávať kamene... Bolo dobré, že
nepršalo, lebo terén, po ktorom sa
vystupovalo, nebol klzký (šmykľavý). Samotná tabuľa vážila okolo
150 kg a pri vynášaní bola položená na z dreva urobených nosidlách
a zabezpečená, aby počas výstupu
neskĺzla.
Prečo toľko slov a histórie?
Možno aj preto, aby sme s úctou
pristupovali a vedeli si vážiť to, čo
máme...
Možno aj preto, keď raz budeme
stáť pri pomníku, aby sme si pripomenuli aj cestu, čo všetko sa muselo
udiať, aby tam pomník z vďačnosti
sv. Otcovi mohol stáť.
Ak nám raz niektorým bude
dopriate tam v tichu pri ňom stáť,
uvažovať a bude pekné počasie,
zahľadíme sa niekde do diaľky, kam
až myseľ a oko dovidí... možno do
našej unavenej mysle vnikne svetlo, ktoré nám dá silu a pomoc...
miesto má v sebe silu akejsi tajomnej úcty a posvätnosti.
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Pápež Ján Pavol II.
(18. 5. 1920 – 2. 4. 2005)
Karol Wojtyla sa narodil v poľských Wadoviciach. V roku 1938
absolvoval reálne gymnázium vo
Wadoviciach. V roku 1941 sa zapísal na Filozofickú fakultu Jagellonskej univerzity v Krakove, bol
však nútený štúdium prerušiť.
V roku 1942 sa rozhodol stať
kňazom, vstúpil do ilegálneho cirkevného seminára v Krakove a súčasne začal študovať filozofiu na
ilegálnej Teologickej fakulte Jagellonskej univerzity. Dňa 1. novembra 1946 ho vysvätili za kňaza.
Dňa 28. 9. 1958 ho vymenovali za titulárneho biskupa a generálneho vikára krakovskej arcidiecézy. Čoskoro 13. 1. 1964 ho vymenovali za krakovského arcibiskupa.
Významným dňom v jeho živote bol
26. jún 1967 keď ho pápež Pavol VI.
vymenoval za kardinála. Významným dňom pre celú Cirkev bol 16.
október 1978 keď ho zvolili za prvého pápeža netalianskeho pôvodu.

e–foto: v. briš
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Svätý otec patril medzi najvýznamnejších pápežov v dejinách
a jeho pontifikát bol prelomový.
Karol Wojtyla navštívil Slovensko
niekoľkokrát ešte ako kaplán, keď
s priateľmi lyžoval vo Vysokých
Tatrách. Bolo to po prvý raz v roku 1952.
Kardinál Jozef Tomko spomína,
že keď ho navštívil, veľmi ho zaujala kniha s fotografiami Tatier, ktorú
mu Tomko ukázal. „Moji spolupracovníci sa divili, prečo sa toľko zdržiaval u mňa. Nechápali, čo znamenajú Tatry pre neho i pre mňa. A nielen Tatry ale aj celé Slovensko a,
samozrejme, Poľsko.“
Počas svojho pontifikátu Slovensko Ján Pavol II, navštívil trikrát. Prvý raz 21. a 22. apríla 1990.
V Bratislave veriacim oznámil:
„Milovaní bratia a sestry, drahí
Slováci a Slovenky, pápež vie, ako
veľmi ho máte radi. Ale aj pápež vás
uisťuje, že vás má veľmi rád...“ Keď
sa na vajnorskom letisku lúčil, povedal, že dúfa, že Slovensku nedáva

„zbohom, ale dovidenia“.
Slovensko sa dočkalo druhej
návštevy pápeža od 30. 6. – 3. júla 1995. Tešili sme sa tejto návšteve na ktorej bolo svätorečenie
troch košických mučeníkov, ďalej sa konali sväté omše s bohatou
účasťou veriacich v Nitre, Šaštíne,
Košiciach, Prešove a Levoči. Posledný krát navštívil Ján Pavol II.
Slovensko od 11. do 14. septembra
2003. Pôsobil veľmi vyčerpane pre
svoj zdravotný stav. Napriek tomu
sa pomodlil v katedrále v Trnave
a navštívil tri diecézy – banskobystrickú, rožňavskú a bratislavskotrnavskú. Počas slávnostnej svätej
omše uprostred petržalských panelákov blahorečil gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru Zdenku Schellingovú.
Svätý otec vymenoval dvoch slovenských kardinálov Jána Chryzostoma Korca a Jozefa Tomka
a všetkých slovenských biskupov.
Kardinál Tomko hovoril o osobitnej priazni pápeža k Slovákom

1/ 2005
Stretnutie s pápežom Jánom
Pavlom II. vo Vatikáne
Fotografia. Starosta obce Jozef
Pečarka odovzdáva sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. v mene veriacich obce
Or. Polhora pamätnú plaketu s erbom obce a nápisom „Na pamiatku
venujú veriaci obce Or. Polhora“.
Návšteva u sv. Otca sa uskutočnila vďaka spolupráci podbabiohorských obcí s Stowarzyszeniem
gmín babiogorskych. Účastníci
návštevy boli aj starostovia Rabče,
Rabčíc a Sihelného s manželkami,
rabčický farár vdp. Viliam Maretta, Anton Hrubjak, Ing. Jozef Herud
a ďalší, ktorí sa zaslúžili o postavenie pamätnej tabule sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. na vrchole Babej hory.
Pre všetkých účastníkov to bol nrcholný nezabudnuteľný zážitok.
Vdp. Viliam Maretta spomína: „Prvé, čo som povedal, že som
Slovák a že pôsobím v Rabčiciach.
Tvár sv. Otca sa hneď rozžiarila
a povedal: ,Poznám, poznám. To
je tam z druhej strany Babej hory‘.
Aj keď mal sv. Otec na starosti celý
svet, hneď si vedel spomenúť nielen
na Slovensko, ale i na goralské slovenské obce spod Babej hory. Nebolo to len formálne podanie ruky,
nejaké frázy, ale osobné stretnutie
s celou jeho osobnosťou a jeho hlbokým záujmom o nás“.

v mnohorakých podobách. Táto
priazeň sa prejavila aj bozkom slovenskej zemi vo Vajnoroch pri jeho
prvej návšteve. Kardinálovi Tomkovi dal mimoriadne dovolenie,
aby sa svätenie odohralo v Sixtínskej kaplnke na sviatok Sedembolestnej, patrónky Slovenska. “Srdce má dôvody, ktoré rozum nepozná, a Ján Pavol II bol intelektuál,
ale predsa len Slovan, „muž srdca,“ vysvetlil pápežovu náklonnosť k Slovákom kardinál Tomko.
Ján Pavol II. sa zvykol vyjadrovať o Slovensku a slovenskom
národe ako o „milovanom“. Jeho
zvýšený záujem o našu krajinu bol
aj pre mariánsky kult, ktorý je tak
spoločný a blízky Poliakom i Slovákom. Slovenský národ ho vždy
prijal veľmi srdečne a tešil sa z jeho návštev a modlitieb.
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Lesy sa prebúdzajú zo zlého zimného spánku

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 Or. Polhora. Koncom minulého
roka (19. 11. 2004) postihla Slovensko vetrová smršť, ktorá sa prehnala Vysokými Tatrami, Nízkymi Tatrami, Horehroním, Liptovom a Oravou.
V oravskom regióne najviac
škody bolo zistenej na lesných porastoch v k. ú. Or. Polhora (štátne
lesy 100 tis. m3, Urbar 6 tis. m3,
súkromné spol. 3 000 m3, Pasienkové spoločenstvo 120 m3).
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 škod-

foto: p. horváth
19. 11. 2004 Vetrová kalamita v lokalite Vysoké
com 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 rozhodujúci
faktor je rýchle spracovanie, rýchle vyblíženie z miesta napadnutia
a efektívne asanovanie zvyškov po
ťažbe (kôra, haluzina, korene) takým spôsobom je menšie riziko
foto: p. horváth premnoženia kôrovca – prepuknuLesné porasty po premnožení kôrovca
tie podkôrnikovej kalamity.
19. 11. 2004 Dole vetrová kalamita v lokalite Kohutová

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, čerstvý 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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Poľovníctvo – aktuálna téma
Od polovice januára až do polovice marca tohto roku trvalým
snežením vo vyšších oblastiach
Oravskej Polhory vznikla vysoká
nádielka snehu, ktorá trvala až do
začiatku apríla.
Ako poľovníci nemôžeme len
loviť, ale hlavne chovať, chrániť a starať sa o lesnú zver;
nesmieme zabúdať hlavne na
prikrmovanie všetkých druhov
zveri (raticovej – jelenia, srnčia)
a hlavne samičie, ktoré sú už začiatkom jari gravidné, preto úlohou poľovníkov je pred koncom
zimy intenzívne prikrmovať zver
do kŕmnych zariadení senom,

jadrovým krmivom, prípadne
silážou a pod.
Počas tohto vývoja počasia sa
lesná zver sťahuje aj k ľudským
obydliam, keď pre veľké množstvo
snehu nemôže nájsť krmoviská.
V prípade objavenia sa lesnej zveri
pri Vašich domovoch sa treba o vyčerpanú a nevládnu zver postarať
buď cestou kamarátov – poľovníkov, ale aj sami urobme skutok,
ktorý patrí do prírody – prikŕmme
senom alebo inou potravou.
Za tento dobrý skutok Vám patrí srdečné poďakovanie.
Ing. Peter Horváth
PZ Or. Polhora

foto: kudiak

† SMRŤ NOŽOM †

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 období 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 titulu 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, dbať na to, aby ochrana pred požiarom sa stala celospoločenskou záležitosťou so zapojením aj nelesníckych subjektov, resp. subjektov, ktoré susedia
s lesnými pozemkami.
Spoločnými úsilím pri rešpektovaní právnych predpisov o požiarnej ochrane a dodržiavaní
účinných opatrení, najmä v jarných mesiacoch môžeme naše lesné bohatstvo naozaj zachovať pre
naše potomstvo.
Ing. Peter Horváth, vedúci LS
Or. Polhora

Alkohol. Nôž po ruke. Škriepka. Zlosť.
Stačilo, aby hosť v dome zaraz skonal
jednou ranou rovno do srdca. Prečo?!
FAKTY Sobotný večer 9. apríla o cca
19. hodine v drevenici. Štefan M. sám
večeral. Vyrušila ho návšteva 49-ročného Romana K. zo Sihelného. Došlo
ku krátkej roztržke a Roman K. padol
mrtvý k zemi. Ako, prečo vedia len oni
dvaja. NEMALO SA TO STAŤ.
Štefan viacero rokov robil na verejnoprospešných prácach. Napriek
tomu ako žil bol spoľahlivý. Čo sľúbil, na 100% splnil. Bol pracovitý
a zodpovedný. Uviedol Ivan Matis.

e–foto: v. briš
Vozenie hnoja na sánkach zavčas jari, keď je ešte sneh – dnes už vzácnosť
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Zo života školy

Každá žena mi dá za pravdu, že riadiť rozpočet rodiny nie je jednoduchá záležitosť. Treba vždy najskôr myslieť na domácnosť, potom na
deti, až nakoniec na zábavu. Ak však na nejakú zábavu ostane čas! Častokrát rozmýšľame, z ktorej čiastky financií premiestniť alebo zohnať sumu na uhlie, ďalej treba zaplatiť šeky za elektrinu, vodu, obedy, stravu, bežné nákupy. Potom prídu deti so žiadosťou, že potrebujú
peniažky na zošity, na lyžiarsky, či iné. Málokedy zostane niečo na pekné šaty pre mamu, i keď by si ich zaslúžila. Veru, poradiť si s hospodárením bežnej rodiny, a bez príručky, je ozajstné majstrovstvo.
Ale ako je to so školou? Je tu predsa dom – škola, deti – žiaci a ostatní členovia rodiny – zamestnanci. Kto je teda tá osoba, ktorá dokáže
tak odvážne hospodáriť a spravovať takú domácnosť?
Pýtame sa riaditeľky Základnej školy v Oravskej Polhore 130,
Mgr. Jolany Tarčákovej:
Pani riaditeľka, riadiť takú
organizáciu, akou je škola, nie je
jednoduché. Ako to zvládate?
Darí sa nám dodržiavať rozpočet, to je to tajomstvo. Peniaze,
ktoré sme dostávali predtým, nám
stačili na financovanie najnutnejších vecí, na mzdy zamestnancov,
na fungovanie školy. Nedali sa zakúpiť ani len pomôcky pre žiakov.
Tento rok je prvým rokom, keď je

financovanie na žiaka. Keďže naša škola má 526 žiakov, za financie
poskytnuté Ministerstvom školstva sme zrekonštruovali prednú
časť školy, kompletne boli vymenené okná, oteplená jedna stena
školy. Ďalej sme zriadili počítačovú miestnosť a umiestnili signalizačné zariadenie na budove školy.
Darí sa nám.
Aké sú vaše plány ohľadom
školy? Čo bude nové?
Z materiálnej oblasti chceme
zrekonštruovať ďalšiu stenu bu-

BOJ PROTI DROGÁM

Droga

Celá súťaž prebiehala v škole
od 1. 3. do 31. 3. 2005. Žiaci tvorili
bojovníkov proti zlej Droge Foge
z odpadového materiálu. Droga
Foga – pani smrť. Zapojili sa žiaci
nielen spoločne, ale aj individuálne. Celkom vytvorili 15 bojovníkov, plagáty a napísali básne.
Gogoláková

Droga Foga fajčí, pije, zlá je
liekmi si život skracuje.

dovy školy, vymeniť okná, otepliť
budovu, zmodernizovať počítačovú miestnosť, zriadiť miestnosť
pre výučbu jazykov. Ďalej v školskom roku 2005 – 2006 nám pribudne špeciálna trieda so zdravotne postihnutými žiakmi, bude
treba bezbariérovo upraviť vchod
budovy, záchody, pripraviť miestnosť, jednoducho aj technicky ich
integrovať. Dúfam a pevne verím,
že sa nám to podarí.
Dá sa zvládnuť funkcia riaditeľky školy a funkcia ženy – matky?

Pije, pije od nenávisti,
naštvali ju ľudia čistí.
My tú drogu porazíme,
do lesa sa uchýlime.

Stále fajčí, pije,
potom deti bije.
Deti ju radi nemajú,
rýchlo od nej utekajú.
Čo je to? DROGA
Tomáš Kosmeľ,
3. miesto

Tam sa čistého vzduchu nadýchame,
a čistou vodou posilníme.

Drogy
Nemám rada ľudí, ktorí fajčia, pijú,
niektorí sa stratia, druhí sa zas skryjú.
Stane sa aj to, že sa niekto zabije,
a to len preto, že si veľmi rád vypije.

Tibor Vanek,
2. miesto

Niektorí ľudia drogy nemôžu ani cítiť,
ba dokonca ich ani do rúk chytiť.
Ja by som drogy ani neskúsila,
lebo by som sa z nich otrávila.

Drogy sú zlé,
lebo každému robia zle,

Droga je však zlá,
zlomila si prsty dva.
Už je celkom chorá,
zomrela však ona.
Droga zlá.

keď si z jednej trochu dáš,
hneď do stromu nabúraš.

Martina Martinkovičová,
3. miesto

Niektorí mladí sú aj od drog závislí
a preto majú hocičo zlé na mysli.
Už aj deti užívajú drogy
a im to predsa najviac škodí.

Darinka Pientáková, 4. B,
1. miesto

Droga

Keď si fajčiar jednu cigaru vyfajčí,
hneď z neho dobrý vzduch vyfučí.
Vodka škodí a každému robí zle,
lebo každý sa z nej opije.
Drogy
Niektorí milujú drogy, no
Tomáš Košút,
niektorí sú na nich závislí. Drogy
2. miesto
pripravujú mladých, ale aj starších až ku smrti. Sú nebezpečné
Drogy
nielen pre alkoholikov a drogistov, ale aj pre ľudí so závažnými
Cigarety, víno, to sú veľké drogy.
chorobami. Drogy by sa nemali
Ten, kto drogy neužíva,
predávať mladším ako 18 rokov.
bude zdravý ako ryba.
Niektorí ľudia kvôli drogám spraDrogy nie sú žiadne špásy,
via samovraždu, iní zasa niekomu
človekovi veľmi špatí.
ohrozujú život. Niektorí drogisti
Cigarety dymia ako komín
sa skrývajú, iní niekoho zabijú.
a pritom nemajú žiadny vitamín.
Drogy neužívajú len mladí, starší,
Vitamíny, to je hej!
ale už aj deti. Na Slovensku je veľa
Zdravie chránia každý deň.
drogistov a alkoholikov. Drogy
zapríčinili už veľa chorôb.
Natália Plevjaková,
Brandysová, Michaela,
2. miesto
3. miesto

S cigaretou a pivom sa naučili chodiť,
preto sa treba za nich často modliť.
Injekcie si stále pichajú
a omámení chodia do baru.
Nesmieme byť ako oni,
veď to sa na človeka nehodí.
Musíme si preto pozor dávať
a takému zlu stále odolávať.

Drogy

Keď pomáha rodina, keď má
pre to pochopenie. Musím si rozdeliť, čo je dôležité pre rodinu, čo
pre prácu. Niekedy sa to veľmi prelína, napríklad prístup k deťom.
Máte rada svoje povolanie?
Prečo?
Veľmi. Najmä povolanie učiteľa,
keď som v triede s deťmi. Vo funkcii riaditeľa je veľa administratívnej práce, je to práca s ľuďmi.
Veľmi pekne Vám ďakujem za
rozhovor. Želám Vám veľa úspechov.
Mgr. Kudjaková Denisa

Drogy
Drogy sú najčastejším problémom mladých ale aj starších ľudí.
Najčastejšie je to návykové fajčenie, ktoré vedie k rakovine pľúc.
Toto fajčenie nespôsobuje iba
chorobu pľúc, ale aj iné choroby.
S fajčením začínajú ľudia mladého
veku. Prv je to však nezávislosť,
no časom sa to mení na závislé
fajčenie. Medzi drogy patria aj
alkoholické nápoje, ktoré sú tiež
návykové. Je to napríklad aj pitie
piva, ktoré je dosť návykové hlavne u mladých ľudí. Toto pitie alkoholických nápojov sa dá tiež liečiť,
ako aj fajčenie. Drogy poznáme aj
v iných podobách. Je to napríklad
marihuana, hašiš a iné. Toto sú
už smrteľné drogy. Ako vidíme,
drogy sú vždy v iných podobách.
Napríklad taká marihuana sa
fajčí, ale taký hašiš sa napríklad
pichá do žíl, alkoholické nápoje sa
pijú. Drogy škodia aj iným, ktorí
ich neužívajú. Také fajčenie nám
škodí jeho dymom, ktorý obsahuje
škodlivé látky. Pitie alkoholických
nápojov nám škodí na pečeň. Fajčením nám pokožka starne a aj sa
vytvoria vrásky. Fajčiari zomierajú aj mladší, ale aj dosť starší.
Drogy, napríklad taký hašiš, ktorý
som už spomínala, je dosť návyková látka, ktorá už po prvom použití má návykové účinky. Dostať
ju v obyčajnom obchode nie je len
taká hračka. Ale takú marihuanu
ľahko nájdeme.
Bibiana Revajová, 4. A,
I. miesto
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NÁŠ
MOČIAR

Mokraď. Už samostatné pomenovanie vyvoláva predstavu vody.
A voda znamená život. Posledné
desaťročie na celom svete venovala mimoriadna pozornosť ochrane
a obnove mokradí. Morálny imperatív: “Čo nedokážeš vytvoriť,
nenič a nepoškodzuj!” je obzvlášť
aktuálny, pretože zničením väčšiny mokradí sa nevyčísliteľným
spôsobom poškodila biodiverzivita a funkcia krajiny.
Naša škola sa v školskom roku
2003/2004 zapojila do projektu
Náš močiar, ktorý vypísala Švajčiarska nadácia v spolupráci so
Životným prostredím v Námestove. Garantom tejto spolupráce
bol Mgr. Demko a za našu školu
Ing. Labajová. Našou úlohou bolo
zmapovať všetky močiare a vzácne druhy živočíchov, z ktorých sú
mnohé kriticky ohrozené druhy
na katastrálnom území obce Or.
Polhora. Do projektu za záchranu
močiarov sa zapojilo 200 žiakov.
Žiaci čistili močiare, prenášali
vajíčka skokana, mapovali celé
územie a na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili nádherné
práce s tematikou na záchranu
močiarov.
Veríme, že všetci obyvatelia
obce Or. Polhora sa zapoja do
projektu a podporia našu snahu
za záchranu najohrozenejšieho
ekosystému sveta – za záchranu
mokradí.
Ing. G. Labajová

Močiar
Pod veľkým hrdým končiarom
sa môžeme popýšiť močiarom.
V ňom malé žubrienky, ryby plávajú
a veľké, aj malé vtáky spievajú.
Keď sem zavíta kráľ bocian,
žaby sa mu klaňajú k nohám.
Kačica s káčatkom si pláva,
pohodlné miesto je pre ňu tráva.

Červené, oranžové raky
sú symbolom tejto mláky.
Malý aj veľký rybár
si rybky zo zobáka skrýva.
Stredne veľká vodomerka,
správa sa jak manažérka.
Takisto aj vážka naša.
Vraví: „Úžasná je moja krása.“
Mihne sa tu salamandra,
škvrnitá je ako handra.

Veľké úspechy našich malých
Vo februári sa začal druhý polrok práce žiakov našej školy. Napriek tomu, že zima len pomaly
opúšťala lúky a polia, žiaci jar začali excelentnými výkonmi. Akoby
práve počasie prispelo k tomu, že
naozaj ich výsledky, nielen v školskej, ale aj v mimoškolskej činnosti priniesli úspechy. Pravdaže, nemôžu sa nimi hrdiť všetci.
Sú to mladí, ktorí sa týmto aktivitám venovali pravidelne a cieľavedome. O to je ich zadosťučinenie väčšie a sladšie. Taktiež ich
úspech odráža prácu učiteľa, ktorému práve títo žiaci robia radosť
a potvrdzujú tvrdenie, že má svoj
zmysel venovať svoj čas mladým
a talentovaným.
Avšak nielen „múdre deti“ majú šancu na úspech. Je to otázka
práce, vôle a motivácie. A práve tie
niektorým žiakom chýbajú. Zaželajme teda tým, ktorí zviditeľňujú
seba, našu školu, rodinu a obec,
tak žiakom, ako i učiteľom, nech
nezaspia na vavrínoch a nech stále

hľadajú a prekračujú hranice svojich možností.
Výsledky jednotlivých súťaží
Celoslovenské kolo
Cenu dekana Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave získala Katarína Herudová z 8. C za projektovú časť
v Biologickej olympiáde v kat. C,
taktiež jej bol udelený diplom za
úspešné riešenie v celoštátnom
kole. Do 2. kola Astronomickej
olympiády v Prahe, riešením cez
internet, postúpil Ľubomír Beňuš z 9. A.
Krajské kolo
V krajských kolách sa zúčastnili a nasledovne umiestnili: 2. miesto
v Biologickej olympiáde získala Katarína Herudová z 8. C, 8. miesto
v Olympiáde z nemeckého jazyka
získala Eliška Banašová zo 7. B a 8.
miesto v Geografickej olympiáde
získal Šimon Kvasniak zo 6. C triedy.
Okresné kolo
Účasť v okresných kolách jednotlivých vedomostných súťaží

zaznamenali títo žiaci: 3. miesto
v Matematickej olympiáde získal
Matúš Skurčák z 5. C a 1. miesto
obsadil Matej Marcoňák z 8. C;
v Biologickej olympiáde získala
1. miesto Katarína Herudová
z 8. C; v Olympiáde z nemeckého
jazyka sa umiestnila na 1. mieste
Eliška Banašová zo 7. C; v Geografickej olympiáde obsadil 3. miesto
Šimon Kvasniak a úspešným riešiteľom bol Matej Marcoňák z 8. C;
v Olympiáde z anglického jazyka
bol úspešným riešiteľom Lukáš
Tarčák z 9. B triedy.
Práca so žiakmi vyžaduje veľa
úsilia. Nestačí, že niečo chce len
učiteľ, musí to chcieť aj žiak, dieťa. Je dôležité, aby sme v deťoch
my všetci budovali istý druh snahy, vnútornej motivácie, sily pre
prekonávanie problémov, ktorá by
viedla k zdravej súťaživosti.
Zaželajme a poďakujme sa teda
všetkým, ktorí sa o to snažia.
Mgr. Kudjaková Denisa

Komár vždy všetkých sleduje,
trošku štipnúť si potrebuje.
Smetiská, odpady, hnojovky,
je ich tu asi stovky.
Samá lopta, papier a hračka,
nájde sa tu aj zdochnutá mačka.
Plastové obaly, fľaše z benzínu
ochranárom dávajú veľkú drinu.
Znečistenie močiarov, riek
je náš každodenný hriech.
Nikola Pientáková, 7. C
ÚSPEŠNÉ CELOSLOVENSKÉ
FINÁLE ZLATÝCH CHLAPCOV
Chlapci prišli na celoslovenské kolo v hokejbale, ktoré sa
konalo 15. – 17. apríla v Novej
Dubnici len siedmi. Viac sa ich
nezmestilo do vozidla. Popri po
zuby vystrojených účastníkov
s chráničmi dresmi naši nemali
okrem žltých dresov žiadnú výstroj. Zdalo sa, že nemajú šancu
získať úspech. Výsledok bol na
neuverenie. S víťazmi BC Miletičová Bratislava síce po tuhom
boji prehrali ale o 3. miesto porazili Banskú Bystricu. Za predvedenú hru získali cenu FAIR
PLAY. Poslanec M. Horth im
daroval na výstroj 5 tis. Sk. A víťazní Bratislavčania predviedli
nevídaný skutok – venovali našim chlapcom svoju cenu – svoje
tisíckorunové hokejky.
Poďakovanie patrí trénerovi
a žiakov za vynikajúce 3. miesto; starostovi obce, že podporil
cestu do Dubnice.
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Zlatí chlapci

Začiatok školského roka, september 2004 – tradičná porada
u Saleziánov v Námestove. Pýtate
sa, čo to má spoločné s našou obcou? Veľa! Tu sa rozhodlo, že naši
chlapci budú mať možnosť ukázať
svoj talent.
Prejdem k veci. Už dlhšie sa
v saleziánskych kruhoch rozmýšľalo o možnosti usporiadať pre
chlapcov naozajstnú hokejbalovú
ligu (hokejbal je ako hokej, len sa
nemusí hrať na ľade, hrá sa s loptičkou a hráči nemajú ani korčule). Liga by sa mala hrávať pravidelne každý víkend.
Pôvodne však chceli, aby v lige hrali len chlapci, ktorí chodia
k saleziánom na stretnutia. Ja som
však vedel o schopnostiach našich
chlapcov, aj o ich hokejovom umení a tak sa mi podarilo presvedčiť
saleziánov, aby mohli ísť hrať aj
chlapci z dedín.
Bolo treba vyriešiť zodpovednosť počas presunu na stretnutie
pre prípad nehody a zodpovednosti za následky. Zodpovednou
osobou som ostal ja. A tak teda napokon išli hrať chlapci nielen od
nás, ale aj so susednej Rabče.
Ani sme sa nenazdali, ako a bol
tu prvý zápas. Naši chlapci v zložení: brankár Peter Matis, kapitán Michal Tyrol; hráči Tomáš Tyrol, Martin Matonag, Dávid Tyrol,
Stanislav Golák, Štefan Tyrol, Peter Tarčák, Pavol Tyrol a Martin

Zlatí chlapci. Horný rad zľava: M. Hort poslanec NR SR (SDKÚ), Peter Šťastný, Rasťo Pavlikovský, Róbert Pavlík, Vladimír Šťastný; dolný rad: Martin Matonag, Michal Tyrol (C), Peter Matis, Tomáš Tyrol, Dávid Tyrol, Stano
Golak, Martin Vargončík. O Stanislavovi Golákovi po tom čo videl jeho hru prítomný Peter Šťastný povedal, že je
škoda, že ten chlapec býva na okraji republiky – v športovej škole by rozvinul svoj talent e-foto: felber dominik
veľmi dobré: BLACK DRAGON.
Samozrejme, niekedy mali aj naši
chlapci zlý deň a tak asi dva zápasy
prehrali. Hralo sa každú nedeľu asi
3 mesiace.
Našim chlapcom sa podarilo postupne prebojovať do semifinále.

e-foto: felber dominik
Vargončík sa už nevedeli dočkať.
Aj keď mali na krku minuloročné
víťazstvo jednodňového turnaja,
ja som veľmi dobre poznal kvality
ich súperov. Všetko to boli chlapci z mesta, ktorí majú lepšie podmienky a s hokejkou vyrástli. Ako
sa však ukázalo, našich chlapcov
som podcenil. Prechádzali od víťazstva k víťazstvu. V priebežnej
tabuľke si udržiavali druhé miesto
pred družstvom, ktoré bolo naozaj

Potom prišiel aj jednodňový turnaj,
no tu nebola kategória 5. – 9. ročník,
a teda som musel chlapcov rozdeliť
do troch skupín a pohľadať im v dedine spoluhráčov.
Najmladším sa podarilo získať
bronz, najstarším striebro, tí strední prehrali zápas a nepodarilo sa im
prebojovať do boja o medaily. Nevadí, veď rok predtým aj najmladší vyhrali zlato. Spomeniem, že najstarší
obhajovali striebro.
Vráťme sa k lige. V semifinále
sa chlapcom podarilo prebojovať
do finále, ktoré sa konalo 3. apríla 2005. Po ťažkom boji naši chlapci zvíťazili nad družstvom, ktoré bolo stále prvé v tabuľke.
Chlapci si víťazstvom otvorili
cestu na celoslovenské kolo v hokej-

bale, ktoré sa konalo 15. – 17. apríla v Novej Dubnici. Chlapci okrem
sladkosti vyhrali aj medaily a zlatý pohár.
Tak teda takí sú naši chlapci
a ich umenie. Veríme, že aj na budúci rok budú mať také šťastie a že
nás opäť potešia svojimi výkonmi.
Základná časť
1. HC Oravská Polhora– Tasmánski diabli (NO) 10:2,
2. HC Oravská Polhora – Bobrov 10:1,
3. HC Oravská Polhora – Colorado (Vavrečka) 5:3,
4. HC Oravská Polhora – Čiernikovci (NO) 24:0,
5. HC Oravská Polhora – Predátori (NO) 3:6,
6. HC Oravská Polhora – Torpédo Rabča 0:6,
7. HC Oravská Polhora –
BLACK DRAGON (NO) 5:4,
8. HC Oravská Polhora – Tabalíkovci (NO) 18:2,
9. HC Oravská Polhora – Gladiátori (NO) 8:2.
Semifinále
(hralo sa na 2 vyhrané zápasy)
HC Oravská Polhora – Predátori
(NO) 5:3, 9:2.

e-foto: felber dominik

Finále
Hralo sa na 3 vyhrané zápasy.
Výsledky: HC Oravská Polhora –
BLACK DRAGON (NO) 2:4, 8:5,
1:3, 5:1, 3:2.
Jozef Tyrol, tréner
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Historický úspech našich žiačok a žiakov vo volejbale
v okrese, sa v tomto roku neprebojovali do finále o majstra okresu.

Úspešné družstvo starších žiačok s trénerom
Horný rad zľava: Žofčíková Katka, tréner Mačor Jozef, Kovaliková Katka,
Zoššáková Janka; stred: Tarčáková Zuzka, Hrubjaková Zuzka; dolný rad:
Jagelková Zdenka, Rešutíková Soňa, Plevjaková Veronika
Naše žiačky a žiaci sa v školskom roku 2004/05 zúčastnili vyraďovacích bojov obvodových kolách vo volejbale o majstra okresu
s nasledovnými výsledkami.

V súťaži starších žiakov sa
v okrese zúčastnilo 13 škôl. V obvodovom kole skončili naši žiaci na 2. mieste, a tak oproti vlaňajšku, kedy skončili na 3. mieste

Družstvo starších žiačok v zložení: Rešutíková Soňa, Hrubjaková
Zuzana, Jagelková Zdenka, Kovalíková Katarína, Tarčáková Zuzana,
Vargončíková Zuzana, Žofčíková
Katarína, Gracíková Janka, Zoššáková Janka a Plevjaková Veronika svojimi kvalitnými výsledkami
v príprave zaznamenali historický
úspech našej školy.
V tomto roku sa prebojovali do regionálneho finále, kde
skončili na 2. mieste tesne za ZŠ
Janka Matušku Dolný Kubín a nádej na postup do Banskej Bystrice
sa rozplynula.
Výsledky obvodné kolo: 8 r. Gymnázium Námestovo – ZŠ Or. Polhora 0:2, ZŠ Or. Polhora – 8 r.
Gymnázium Námestovo 2:0
Okresné finále v Námestove
Účastníci: ZŠ Brehy Námestovo, ZŠ A. Komenského Námestovo, ZŠ Zákamenné, ZŠ Or. Polhora.

Memoriál Valérie Tyrolovej
Dňa 27. 1. 2005 sa na pôde ZŠ
Oravská Polhora uskutočnil tretí ročník Memoriálu Valérie Tyrolovej. Športové podujatie zahájila riaditeľka školy Mgr. Jolana
Tarčáková. Zároveň privítala členov rodiny zosnulej Valérie Tyrolovej a to: sestry p. Margitu Horváthovú a p. Jolanu Cubinkovú, synovca Ing. Petra Horvátha, neter
Mgr. Valériu Blahútovú a synovca
Ing. Pavla Cubínka s manželkou.
Úvodným stretnutím v predohrávke bol zápas žiakov ZŠ Or.
Polhora a ZŠ Námestovo Brehy.
Zápas bol od začiatku vyrovnaný
a družstvá sa striedali vo vedení.
Stav zápasu 28:21 (14:16).
Zostavy: Hráči ZŠ Or. Polhora: J. Cubínek, L. Korman, T. a L.
Tarčák, J. Kutlák, L. Žitniak, F.
Miklušák, Juritka, D. Salus; hráči
ZŠ Brehy Námestovo: R. Višňovský, J. Hrubjak, K. Brišák, R. Kojs,
R. Bandík, M. Červeň, M. Mikolášik, M. Rehm, J. Kučer, Ľ. Jančo;
rozhodca zápasu: p. Jozef Mačor.
Hlavný zápas Memoriálu Valérie Tyrolovej – duel dievčat zo
ZŠ Oravská Polhora a Gymnázia
Antona Bernoláka Námestovo.
Stretnutie prebiehalo s vysokým
nasadením a bojovnosťou. Diev-

čatá pochopili odkaz Valérie Tyrolovej, že talent a vôľa zmôžu veľa a preto bojovali o každú loptu.
Rozhodlo sa v poslednej minúte
z rýchleho protiútoku.
Výsledok zápasu 5 : 24 (15 : 14).
Zostavy: Hráčky ZŠ Or. Polhora,
základná zostava: T. Hrubjáková,
Z. Jagelková, Z. Tarčáková, K.
Žofčíková, J. Gracíková; ďalej: J.
Zoššáková, S. Rešutíková, L. Heretíková, Z. Marlengová, D. Lavorová, K. Kovalíková, M. Štefaňáková;
hráčky Gymnázia A. Bernoláka
Námestovo: D. a M. Kozáková, S.
Pavlíková, E. Raticová, D. Graňáková, Z. Stoklasová, M. Móriová,
V. Strnálová, V. Nodžáková, L.
Holubová; rozhodca: p. Jozef
Mačor; vedúci družstiev: hostia
– Mgr. Ivan Doroš a Mgr. Tomáš
Kuchárik; domáci: Mgr. Jozef
Kurek.
Obe stretnutia boli peknou
ukážkou technického basketbalu, z ktorého sa radovali žiaci i diváci v zaplnenej telocvični v búrlivom prostredí. Nakoniec víťaznému
družstvu ZŠ Or. Polhora bol odovzdaný víťazný pohár a družstvám
ZŠ Brehy Námestovo a Gymnáziu
A. Bernoláka Námestovo spomienkové poháre.

Pri tejto príležitosti p. Kurek si
spomenul aj na Ing. Vincenta Horvátha (aj keď už nie je medzi nami), ktorý prišiel s myšlienkou takéhoto spomienkového turnaja.
Ďakujeme.
Na financovaní tohto turnaja
sa podieľala Základná škola Oravská Polhora. Občerstvenie, vlajky,
cestovné a iné výdavky sponzorovala rodina Ing. Horvátha, Mgr.
Blahútovej, Ing. Cubínka, p. Horváthová, p. Cubínková.
VALÉRIA TYROLOVÁ
Majsterka špor tu, členka ligového basketbalového družstva
žien Lokomotívy Bratislava.
Ďalšie úspechy: 1955–1970 reprezentantka ČSR v basketbale,
1957 – 3. miesto na MS v Brazílii,
1958 – 3. miesto na MS v Poľsku,
1960 – 3. miesto na ME v Bulharsku, reprezentantka akademických športových hier v Moskve, 2.
a 3. miesto v štafete 4 x 100m.
Reprezentácia
Majstrovstvá ČSSR: 1961/62
– 2. miesto, 1962/63 – 3. miesto,
1964/65 – 3. miesto, 1965/66 –
3. miesto, 1967/68 . 2. miesto.
Mgr. Jozef Kurek,
učiteľ ZŠ s MŠ Or. Polhora

Výsledky: ZŠ Or. Polhora – ZŠ
Brehy Námestovo 2:1 (21:25, 25:
17, 25:13); ZŠ Or. Polhora – ZŠ
Zákamenné 2:0 (25:17, 25:20);
ZŠ Or. Polhora – ZŠ Komenského
Námestovo 2:0 (25:14, 25:9).
Or. Polhora víťazstvom vo finálovej skupine o majstra okresu postúpila do regionálneho kola, ktoré sa konalo dňa 7. 4. 2005
na Gymnáziu Martina Hattalu
v Trstenej.
Výsledky: ZŠ Or. Polhora – ZŠ
Janka Matušku Dolný Kubín 0:2
(20:25, 17:25); ZŠ Or. Polhora –
8r. Gymnázium M. Hattalu Trstená 2:0 (25:8, 25:12); ZŠ Janka Matušku Dolný Kubín – 8r. Gymnázium M. Hattalu Trstená 2:0 (25:
5, 25:12)
Do krajského kola v Banskej
Bystrici postupila ZŠ Janka Matušku Dolný Kubín.
Mačor Jozef, učiteľ TV

Futbalové výsledky
Muži
Brezovica – Or. Polhora 1:0 (0:0)
Väčšina hry sa odohrala na polhorskej polovici; Oravská Polhora – Vitanová 1:1 (1:1), ťažko sa aj doma vyhrá, keď po celý zápas nastúpila a hrala len
s desiatimi hráčmi; Oravský Biely
Potok – Or. Polhora 2:0 (0:0).
2. trieda, skupina B
1. Klin
12 12 0 0 41 : 10 36
2. Zubrohlava 13 9 2 2 31 : 6 29
3. Or. B. Potok 12 8 1 3 34 :20 25
4. Liesek
13 8 1 4 29 :20 25
5. Krivá
13 7 3 3 34 : 14 24
6. Rabčice
13 6 0 7 30 : 24 18
7. Or. Polhora 13 4 4 5 14 : 19 16
8. Sihelné
13 5 0 8 23 : 25 12
9. Vitanová 13 2 2 9 12 : 33 5
10. Brezovica 13 1 111 11 : 48 4
11. Habovka 11 0 210 9 : 48 2
Dorast
Or. Polhora – Breza 4:0 (1:0),
Or. Veselé – Or. Polhora 3:0 (1:0).
1. trieda, skupina B
1. Zubrohlava 13 9 1 3 40 : 25 28
2. Or. Lesná 12 9 0 3 43 : 13 27
3. Sihelné
13 8 3 2 33 :14 27
4. Or. Veselé 13 8 3 2230 :1127
5. Novoť
11 6 3 2 28 : 15 21
6. Or. Polhora 12 5 2 5 25 : 20 17
7. Zákamenné 13 4 3 6 15 : 23 15
8. Klin
13 3 3 7 29 : 31 12
9. Breza
12 2 4 6 19 : 26 10
10. Mutné
12 2 2 8 13 : 17 8
11. Rabčice
12 0 012 10 : 80 0
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