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Obec je na úrovni minulého roka. Boli dokončené niektoré rodinné domy, do ktorých sa
nasťahovali ich majitelia. Stavajú sa nové domy v oblasti Bugaja a taktiež na vyšnom konci
Oravskej Polhory. Ďalej sa spracúva územný plán obce, ktorý by mal byť dokončený v roku
2003. Obec Oravská Polhora je členom Združenia „Babia Hora“. V tomto združení
spolupracujú obce spod Babej Hory. Organizujú sa spoločné akcie a tiež aj spoločné projekty.
V tomto období bol dohodnutý postup financovania spoločného projektu Združenia Babia
Hora pod názvom „Odkanalizovanie obcí v povodí Polhoranky“ v sume 697 759 Sk pre obec
Oravská Polhora. Taktiež obec Rabčice žiadala súhlas Obecného zastupiteľstva na zmenu
katastra. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zamietlo.
V našej obci sa naďalej rozvíja podnikanie v oblasti výroby a tiež v oblasti reštauračných
služieb. Skvalitňuje sa výroba, o čom svedčia projekty ako napr. výroba eurohranolov –
skvalitnenie výroby eurookien pre firmu Stolártsvo p. Eugena Vorčáka; technologické
vylepšenie textilnej výroby pre firmu Tereza Tex p. Ing. Janku Herudovú. Taktiež došlo
k rozšíreniu gastronomických služieb v reštaurácii Stará správa pod vedením Ing. Františka
Heruda. Táto reštaurácia sa nachádza v 200-ročnej budove lesnej správy. Na dolnom konci
obce bol otvorený Pneuservis – BORAN, pod vedením p. Antona Borového. Prevádza
kompletný servis pneumatík osobných a nákladných automobilov vrátane vyváženia kolies.
Taktiež sa pokračuje vo výstavbe Informačného centra smerom na colnicu. Pokračovalo sa
v asfaltovaní komunikácií, a to pri p. Eugenovi Vorčákovi, komunikácií poza p. Kureka
a taktiež sa upravilo priestranstvo pred školou. Vyčistili sa rigoly popri ceste smerom na
Drevoindustriu a opravila sa táto cesta. Ďalej pri dome služieb sa bude pokračovať v úprave
a bude tam príručný sklad stavebného materiálu, ktorý bude využívať p. Štefan Cubinek.
Urbár našej obce naďalej vedie p. Ján Rusnák a prispel na oplotenie pri kostole, ktoré bolo
dokončené. Taktiež naďalej svoju činnosť vykonáva Združenie lesov Or. Polhora pod
vedením p. prednostu Daniela Tarčáka. Je potrebné riešiť otázku financovania tohto
združenia, nakoľko štát nebude poskytovať dotácie. Zmenila sa práca v súkromných lesoch
a ľudia si zvykli, že je potrebné mať povolenie na výrub stromov, aby zbytočne nedochádzalo
k hádkam medzi jednotlivými vlastníkmi. Lesníkom je p. Ján Marlenga.
V tomto roku sa uskutočnilo sčítanie domov a sčítanie obyvateľstva. V našej obci žije
3 522 obyvateľov a je postavených 767 obývateľných domov. Do našej obce sa prisťahovalo
43 občanov a odsťahovalo sa tiež 43 občanov. K 26. 05. 2001 bolo vydaných 1 018 súpisných
čísel. Narodilo sa 66 detí a zomrelo 26 občanov, ktorí boli pochovaní na miestnom cintoríne.
Nakoľko v našej obci pretrváva aj naďalej nezamestnanosť, preto dlhodobo nezamestnaní
pracujú na verejno – prospešných prácach pri Obecnom úrade. Vykonávajú jednoduché práce
ako napr. kosenie cintorína, ihriska, areálov škôl a iné drobné úpravy. Taktiež ženy, ktoré
pracujú na VPP upratujú aj v našom kostole Božského Srdca a starajú sa o okolie pri kostole.
V ústrety dôchodcom vyšiel Obecný úrad pri odvoze do kostola. Každú nedeľu ráno premáva
autobus Lesov SR a náklady spojené s touto dopravou hradí Obecný úrad.
Počasie sa v tomto roku veľmi nelíšilo od ostatných rokov. Zaujímavé je, že pršalo celý júl.
Zima je u nás charakteristická fujavicami, ale v poslednom období aj dažďom. Sneh a dážď
ľuďom spôsobujú problémy, hlavne majú problémy, aby im nespadli strechy na
hospodárskych budovách. Keďže každoročne boli problémy s odpratovaním snehu po
vedľajších komunikáciách, Obecný úrad na základe súhlasu Obecného zastupiteľstva zakúpil
traktor – Zetor 7045 od Podielnického družstva so sídlom v Sihelnom. Bol prijatý aj
pracovník – šofér p. Vladimír Kubuliak.
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Opäť v tomto roku v našej obci prebiehala duchovná slávnosť – kňazská vysviacka brata
Šimona – Janka Tyrola, ktorý pôsobil v reholi Dominikánov v Košiciach. V tejto reholi prijal
meno Šimon.
Naša mládež sa pripravovala na sviatosť birmovania. Zúčastňovali sa náuky pre
birmovancov a v mesiaci júni prijali túto sviatosť. Sviatosť birmovania im udelil pomocný
biskup Andrej Imrich. Po udelení birmovania nasledovalo krátke stretnutie s birmovancami.
Na záver sa p. biskupovi poďakovali birmovanci aj rodičia.
Aj naďalej v obci prebiehajú rôzne kultúrne akcie. Už je tradíciou Deň matiek, folklórne
slávnosti, účasť na svätej omši na Babej Hore pri pamätnej tabuli, ktoré je venované sv.
Otcovi, stretnutie s dôchodcami a iné akcie. Zaujímavé bolo vystúpenie Jadranky
a prezentácia Top - Slovákia s p. Gizelou Oňovou a jej manželom. Veľkej popularite sa teší aj
hudobná skupina Iné Kafé, ktorá už po druhýkrát v programe 4x4 vystúpila v našej obci. Na
túto skupinu sa tešili hlavne žiaci a mládež. Vystúpenie hudobnej skupiny prebiehalo
v kultúrnom dome.
V dňoch 21. 09. - 23. 09. sa uskutočnil II. ročník Gajdovačky s medzinárodnou účasťou
gajdošov. Zaujímavý bol spoločenský večer, kde sa prezentovali jednotliví gajdoši. Najviac sa
účastníkom tohto večera páčili gajdoši zo Strakoníc a najmladší gajdoš, člen súboru Goluska
– Peter Matis. Peter Matis má 12 rokov a hrá na harmoniku, heligónku, gajdy a spieva. Získal
už aj niektoré ocenenia a uznania na Slovensku. Gajdoši si pripomenuli aj pána Zboroňa,
ktorý patril do cechu gajdošov Slovenska. Tieto dni bolo sprevádzané športovými, ale aj
inými kultúrnymi akciami. Koncom kalendárneho roka sa uskutočnil Mikuláš pre žiakov
v škole, ale aj pre celú obec. Veľkú radosť prežívali aj postihnuté deti.
V školstve v našej obci sa taktiež zmenili podmienky pre vyučovanie. Školy navštevuje
okolo 800 žiakov. Z toho v ZŠ 1.-9. je to 503 žiakov. 297 žiakov navštevuje ZŠ 1.-4. V ZŠ
1.-4. bola vytvorená špeciálna trieda pre zdravotne postihnuté deti. Túto triedu navštevujú
nielen deti z našej obce, ale môžu tu chodiť deti z vedľajších obcí. Vyučuje ich pani učiteľka,
ktorá má špeciálnu pedagogiku a taktiež pri práci pomáha asistentka, ktorá pomáha týmto
deťom pri obsluhe. V základnej škole 1.-9. sa vyučuje v dvojsmennej prevádzke. Pri škole je
vytvorené Školské športové stredisko zamerané na basketbal, ktoré vedie p. učiteľ Kurek.
Riaditeľkou na ZŠ 1.-4. je Mgr. Jurášková a na ZŠ 1.-9. Mgr. Jolana Tarčáková. Pri ZŠ
pôsobí veľa záujmových útvarov, kde žiaci rozvíjajú svoju činnosť. Zaujímavou akciou sú
Vianočné trhy a burza šiat, ktorú poriada ZŠ 1.-4. V obci sú dve materské školy, ktoré
navštevujú deti od 3 do 6 rokov. Materské škôlky sa zúčastňujú na kultúrnych akciách v obci,
ale aj na športových súťažiach v rámci okresu. Žiaci našich škôl sa zúčastňujú nielen
v okresných súťažiach, ale aj v regionálnych a celoslovenských. V tomto roku školskú
dochádzku ukončilo 66 žiakov. Na gymnázium bolo prijatých 7 žiakov, na SOŠ a SOU 36
žiakov a na 3 ročné SOU 23 žiakov. Pevne dúfam, že všetci títo žiaci nájdu uplatnenie
v ďalšom živote a budú z nich dobrí a spravodliví ľudia, ktorí budú reprezentovať našu obec
nielen u nás, ale aj v zahraničí.
Ďalej v tomto roku sa pokračovalo v spracovávaní územného plánu obce, ktorý je veľmi
potrebný pre ďalšiu výstavbu a rozvoj našej obce. Je zaujímavé, že mladí ľudia neodchádzajú
z našej obce, ale chcú sa tu usadiť, založiť si rodinu a ďalej rozvíjať tradície a kultúru svojej
obce.

