ROK 2004
V roku 2004 v obci, na Slovensku, ale aj vo svete sa odohralo mnoho významných
skutočností, ktoré mali význam pre obec, štát i svet a aspoň niektoré som si dovolila
zaznamenať v obecnej kronike.
Počasie v roku 2004 – rok ako celok bol teplý a vlhký a pre poľnohospodárov nepriaznivý.
Jarné práce započali neskoršie. Podobne bola oneskorená žatva. Počas roka bolo približne
1 598 hodín slnečného svitu. Najhorší deň roka bol 19. november, kedy sa cez náš región –
obec prehnala víchrica, ktorá bola veľmi prudká a v katastrálnom území obce vylámala 220
tisíc m³ dreva. Okrem toho sme v tomto roku videli zatmenie mesiaca dvakrát. Stalo sa to
vždy pri splne, keď vkĺzol do tieňa Zeme najprv 05. 05. 2004 a potom ešte 28. 09. 2004.
Demografický vývoj:
Počet obyvateľov k 31.12.2004 je 3535 obyvateľov.
Počet narodených:
Spolu:
Zomrelí občania:
Spolu:
Počet prisťahovaných:
Počet odsťahovaných :

29 dievčat
26 chlapcov
55 detí
20 mužov
16 žien
36 ľudí
45 občanov
38 občanov

Cirkevný život:
Najvýznamnejšou udalosťou roku 2004 bola Konsekrácia farského kostola Božského Srdca
Ježišovho. V tento deň uplynulo 35 rokov od položenia základného kameňa farského kostola
Božského Srdca Ježišovho a 10 rokov od vzniku samostatnej farnosti V Oravskej Polhore.
Základný kameň bol posvätený 27. 07. 1969 ThDr. spišským vikárom Jozefom Ligošom
a dokončený kostol bol vysvätený 19. 06. 1971. Dňa 1. júla 1994 po dokončení výstavby
novej farskej budovy biskup Mons. Dr. Doc. František Tondra zriadil v Oravskej Polhore
novú farnosť a prvým duchovným správcom bol PaeDr. Štefan Rozmus. Posviacku vykonal
pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Naďalej pri farskom úrade pôsobí charita.
V roku 2004 sme absolvovali voľby – prezidentské voľby 1. a 2. kolo, ktoré sa konali
3. apríla 2004. Víťazmi v 1. kole sa stali kandidáti Ivan Gašparovič a Vladimír Mečiar. V ten
istý deň sa uskutočnilo aj referendum za skrátenie volebného obdobia pre vládu Mikuláša
Dzurindu. Referendum pre nízku účasť voličov nebola platná.
Dňa 17. apríla 2004 sa uskutočnilo 2. kolo volieb na prezidenta Slovenskej republiky.
V rámci Slovenska zvíťazil pán Ivan Gašparovič, ale aj v rámci obce.
Dňa 13. júna 2004 sa uskutočnili ešte voľby do Európskeho parlamentu. Volili sme 14
poslancov. Účasť voličov bola veľmi nízka.
V obci ak naďalej pracovalo Lesné združenie obce Oravská Polhora, Urbár – združenie
urbarialistov obce Oravská Polhora, Pasienkové spoločenstvo obce.
Ďalej v obci pôsobí zväz zdravotne postihnutých, Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý zasahoval
v obci pri požiaroch, Lesné združenie Oravská Polhora. Okrem toho pôsobia aj naďalej
podnikateľské subjekty – Pneuservis, Stolárstvo – Eugen Vorčák, Výroba šindlí – p. Ján
Rusnák, firma Heko. Hlavným zamestnávateľom našich občanov je Drevoindustria Oravská
Polhora a Lesy Slovenskej republiky – Lesná správa Oravská Polhora.
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Rok 2004 v sociálnej oblasti – je aktivačná činnosť, ktorá sa vykonáva cez Obecný úrad
Oravská Polhora, ale aj cez Základné školy v Oravskej Polhore. Veľkým prínosom pre našich
občanov má aj zriadené Kvetinárstvo, Predajňa Stavebného materiálu, novootvorené
kaderníctvo.
Naša obec sa môže popýšiť aj rozvojom reštauračných zariadení – PENZIÓN Hrubjak,
Stará správa, Biela farma, Pizzéria. Taktiež v našej obci sa rozvíja sieť obchodov – potraviny,
drogéria, textil a rozličný tovar.
Kultúrna oblasť:
Ples, ktorý sa konal v januári, Deň matiek, Deň detí, Mikuláš
Obrovský význam pre našu obec má Gajdovačka, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. - 13.
septembra 2004. Zúčastnili sa tu gajdoši (80) zo Slovenska, Čiech, Holandska, Rakúska,
Talianska a iných štátov. Bol to IV. ročník medzinárodného gajdošského festivalu a pri
príležitosti tohto IV. ročníka bolo vydané CD. Gajdovačka je prehliadka hudby rôznych
druhov gájd a dud, ktoré sú charakteristické pre každý región.
Veľký úspech mal aj Vianočný koncert.
V samospráve obce nedošlo k zmenám. Obecné zastupiteľstvo pracovalo aj naďalej
v takom zložení ako bolo zvolené. Na obecnom zastupiteľstve sa riešili žiadosti od občanov
a to hlavne o vyňatí poľnohospodárskej pôdy na výstavbu rodinných domov. Riešili sa otázky
kúpy autobusu a traktora, ktorý bol zakúpený, lebo obec ho veľmi potrebovala na odhŕňanie
snehu počas zimných mesiacov. Vyasfaltovali sa prístupové cesty k rodinným domom
a prebiehala rekonštrukcia pošty, aby nedošlo k jej uzatvoreniu. Po rekonštrukcii pošta
dosiahla určitý štandard, ale aj napriek tomu by bolo vhodné, aby pošta bola umiestnená
v strede obce. Nevýhodou v našej obci je poskytovanie služieb. Obecný úrad sa nachádza
blízko ZŠ 1.- 4., Farský úrad a pošta je v úplne inej časti obce. S vybavovaním majú problém
občania, ktorí nevlastnia osobné automobily a sú odkázaní na autobusové spoje. Dúfam, že
v budúcnosti sa dočkáme, že vybavíme všetko na jednom mieste.
V roku 2004 sa konalo 9 obecných zasadaní Obecného zastupiteľstva, z toho boli 3
mimoriadne zasadania, na ktorých sa prejednávalo:
1. Pripomienky k územnému plánu obce
2. Schválenie nákupu autobusu a prejednanie prijatia vodiča do pracovného pomeru
3. Prejednanie a schválenie nákupu traktora.
V obci sa uskutočňuje vzdelávanie v dvoch základných školách a v dvoch materských
školách. Základná škola s materskou školou 481 – riaditeľkou školy je Mgr. Marta Jurášková
a zástupkyňou pre MŠ je p. Janka Pukačová. Žiaci pracujú podľa plánu práce školy.
Riaditeľkou ZŠ s MŠ Or. Polhora 130 je Mgr. Jolana Tarčáková, zástupkyňou je Mgr. Anna
Kvasniaková. Počet žiakov v školskom roku je 513. Školy sa zapájajú do akcií poriadaných
obcou, centrom voľného času a súťaží, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva. V tomto
školskom roku 2004/2005 sa po prvýkrát zaviedli vzdelávacie poukazy, ktoré slúžia na
záujmovú činnosť. V tomto roku bolo otvorených 30 krúžkov – športové, tanečné, počítačové,
dramatické, krúžky cudzích jazykov, šikovné ruky, krúžok mladých rybárov a iné. Najlepšie
výsledky škola dosahuje v biologickej olympiáde a v športových súťažiach. Medzi najlepších
športovcov roka 2004 patria: Gracík Tomáš – majster Žilinského kraja v skoku do výšky, 2.
miesto v štafete 4x60m, Gracík Michal – osobný rekord 170 cm v skoku do výšky, 4. miesto
v kraji, vo vrhu guľou 4. miesto a 2. miesto v basketbale, Vladimír Klenčák – 6. miesto v kraji
vo vrhu guľou, najlepší basketbalista ZŠ.
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Žiačky: Tarčáková Anna – 3. a 4. miesto v kraji v skoku do výšky, 2. miesto v behu na 300 m,
Gracíková Janka – majsterka okresu na 800 m a 6. miesto v kraji, Hrubjaková Tatiana – 1.
miesto v okrese 60 m, 3. miesto v kraji, 1. miesto v skoku do diaľky v rámci okresu.
Spolupráca medzi školami je veľmi dobrá. Organizuje sa spoločný plavecký výcvik, na ktorý
prispieva aj OcÚ Oravská Polhora. Veľkému záujmu počas zimnej sezóny sa tešia žiaci
lyžovačke na Lyžiarskom vleku Hrádok. Je to obrovská výhoda pre občanov obce, nakoľko si
môžeme v blízkom okolí vychutnávať nádhernú lyžovačku.
Nesmiem zabudnúť spomenúť Telovýchovnú jednotu, ktorá pôsobí v našej obci a stará sa
hlavne o chod futbalu a organizuje futbalový turnaj troch polhôr – Oravskej Polhory, Novej
Polhory a Pohronskej Polhory. Futbal hrajú: Žiaci – 1. trieda, Dorast – 1. trieda B, Muži – 2.
trieda skupina B. Uvádzam futbalové výsledky po IV. kole – najlepšie výsledky dosiahol
dorast – 1. miesto a žiaci 2. miesto. Muži boli na 5. mieste.
Keďže sa blížil koniec roka 2004, nemohla obec v zastúpení starostu obce zabudnúť na našich
starších spoluobčanov, ktorí sa stretli 27. 10. 2004 v kultúrnom dome. Na konci roka 2004
zožali úspech náš súbor Polhoranka a Goluska. Dňa 11. decembra sa zúčastnili v Zuberci
a predstavili svoj program Višegradské Vianoce, kde zožali obrovský úspech.
Dňa 19. 12. 2004 sa súbor Goluska zúčastnil na Galakoncerte v Ostrave. Ako sa tam ocitli?
Na gajdošskom festivale sa zúčastnil aj p. Zdeněk Tofel – redaktor českého rozhlasu, ktorému
sa veľmi páčilo vystúpenie Golusky. Goluska zožala opäť úspech.
V tomto roku sa veľa hovorilo o separácii odpadu. Je to problém celého Slovenska, ale aj
našej obce. Aby táto separácia prebiehala podľa plánov, bolo prijaté Všeobecné záväzné
nariadenie – „O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku
za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.“
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