ROK 2009
Nový rok 2009 sa začal tradične vzájomným prianím v rodine aj na ulici. Nový rok sme
prežívali v kostole a za mrazivého počasia sme sledovali od kostola vítanie Nového roka
prekrásnymi ohňostrojmi. Nádherný ohňostroj bol aj pri kostole.
Euro, vitaj na Slovensku! Euro sa stalo novým platidlom už aj na Slovensku. Od 1. januára
sa platilo eurom, ale do 16. januára sa mohlo v obchodoch, na poštách a všade platiť ešte aj
v korunách. Platilo sa v korunách, ale vydávalo sa v eurách. V januári už zamestnávatelia
vyplácali mzdy v eurách, dôchodky boli už v eurách, ale v zátvorke bola aj cena v bývalej
korune . Výmena korún za eurá pokračovala celý rok.
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa zišli v roku 2009 – 8 krát. Riešili sa žiadosti od
občanov, financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu a obecného úradu, otvorenie nových
priestorov kultúrneho domu, rekonštrukcia školy ZŠ s MŠ Or. Polhora 130, prijatie úveru za
účelom financovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Polhora“,
rozpočet obce na rok 2010. Predložil sa projekt „Revitalizácia centra v obci Oravská Polhora“
a iné podľa zápisníc OZ.
V tomto roku sme boli plný očakávania, ako vlastne bude vyzerať náš kultúrny dom.
Otvorenie kultúrneho domu a Obecného úradu a Pošty v Oravskej Polhore sa konalo dňa
16. apríla 2009. Na túto veľkolepú slávnosť boli pozvaní hostia – poslanci zo ŽSK, priatelia
z Poľska, Pohronskej a Novej Polhory. Takúto slávnosť si nevieme predstaviť bez našich
predstaviteľov cirkvi. Kultúrny dom otvoril – dal do užívania pán starosta Ing. Peter Horváth
spolu s pánom Františkom Poletom, predsedom združenia miest a obci Bielej Oravy. Kultúrny
dom posvätil správca farnosti Mgr. Milan Holík. Po posviacke priestorov kultúrneho domu,
posvätil aj priestory Obecného úradu. Potom nasledovala prehliadka celého objektu,
slávnostný program a recepcia. Priestory kultúrneho domu si mohli prezrieť aj občania obce
od 18-tej hodiny. Sme právom hrdí, že máme taký krásny kultúrny dom. Taktiež v tento deň
sa konalo aj otvorenie pošty a účasti predstaviteľov Slovenskej pošty a všetkých pozvaných
hostí.
V máji sa konali v tomto novom kultúrnom dome oslavy Dňa Matiek. Program pripravili
žiaci ZŠ s MŠ Or. Polhora 130.
Aj v tomto roku pokračovali odpustové dní a to 21. júna 2009. Stretli sa rodáci a priatelia
cyklotúry a opäť sa vybrali k najsevernejšiemu bodu Slovenska.
7. – 9. augusta 2009 sa na Slanej vode konali „Kúpeľné dní“. Usporiadateľmi bol OZ
Návrat ku koreňom, Chata Slaná voda.
Gajdovačka začala v piatok o 17.00 hod. v novom kultúrnom dome regionálnou súťažou
v speve ľudových piesní s názvom „Tak spievala moja babka“. O 19.00 hod. bola
sprístupnená výstava zachytávajúca IX. predchádzajúcich ročníkov festivalu vo fotografií.
Gajdošské historky z ciest gajdošov p Európe rozpovedal Pavel Popelka o 19.30 hod.
a moravskí gajdoši. Záver patril Prekáračkom – voľnému večernému koncertu gajdošov
a ľudových hudieb v kultúrnom dome a na stanovištiach v obci. Sobotný program začal
o 10.00 hod. v kultúrnom dome otvorením do tajov výroby českých gájd. Potom gajdoši odišli
do Zuberca. Sobotný program vyvrcholil o 18.00 hod. – 8. medzinárodnou súťažou mladých
gajdošov „O Zboroňovu nôtu“. V nedeľnom programe sa pokračuje sv. omšou, spomienkou
na oravských gajdošov na cintorínoch v Sihelnom, Oravskej Polhore a Galaprogram, ktorý
bol v kultúrnom dome. Tohto roku to bol X. medzinárodný gajdošský festival a zúčastnili sa
na ňom gajdoši z krajín Európy.
Mesiac október je mesiacom úcty k starším a preto v tomto mesiaci sa uskutočnilo
Stretnutie s dôchodcami, ktoré sa začalo sv. omšou a potom dôchodcovia si vypočuli
program, ktorí pripravili pre nich žiaci zo ZŠ s MŠ Or. Polhora 481. Stretnutie dôchodcov
pokračovalo posedením v kultúrnom dome.
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Z krásnym zážitkom sme odchádzali aj z Vianočného koncertu, ktorý usporiadali naši
mládežníci. Bolo to prekrásne spestrenie vianočných sviatkov.
Netradičná oslava poľovníkov – Poľovnícke združenie Oravská Polhora oslavovalo
v novembri 15. výročie svojho vzniku. Celá slávnosť sa začala 7. novembra 2009 na
Oravskom hrade. Oslava pozostávala z dvoch častí:
1. časť - začiatok začínal svätou omšou v kaplnke sv. Michala, počas ktorej bola
požehnaná štandarda (zástava) poľovníckeho združenia
2. časť – vykonal sa akt slávnostného prevzatia zástavy všetkými členmi združenia v sále
zbrojnošov.
Bola to výnimočná udalosť pre poľovníkov celej Oravy. Poľovnícke združenie v Oravskej
Polhore patrí medzi najaktívnejšie na Orave a právom sa mu dostalo cti mať vlastnú
štandardu.
Dobrovoľný hasičský zbor pokračoval a v tomto roku pod vedením Františka Plevjaka. Bol
pre nich tento rok zložitý nakoľko sme mali povodne, ktoré zasiahli mnoho rodín a zasahovali
pri 4 požiaroch, ktoré si vyžiadali aj nemalé materiálne školy na majetku občanov. V tomto
roku v spolupráci s Obecným úradom oplotili objekt DHZ. Okrem toho vykonávali
preventívne prehliadky domov. Ďalej získali aj ocenenia na súťažiach, 1. miesto v Bobrove, 2.
a 4. miesto v Námestove a 14. miesto v okresnej súťaži.
Obec Oravskú Polhoru dňa 29. júna 2009 bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity na
rieke Polhoranke v Oravskej Polhore. Dňa 30. júna prišlo v našej obci nečakané krupobitie,
ktoré zničilo kvety, úrodu a zaplavilo pivnice rodinných domov. Voda sa liala
nekontrolovateľne zo všetkých ulíc. Ďalšia kalamita nás zastihla 14. októbra 2009, kde
napadol sneh. Bola fujavica a sneh padal a padal....
Naši futbalisti si tohto roku pripomenuli 50. rokov od vzniku Telovýchovnej jednoty.
Z príležitosti 50. výročia bola vydaná kniha „Pamätnica polhorského futbalu. Oslava sa
konala 12. júla 2009, kedy sa stretli v našej obci tri Polhory a konal sa futbalový turnaj.
Základné školy pokračujú vo vyučovaní podľa Štátnych vzdelávacích programov
a školských vzdelávacích programov. Do vyučovania je zahrnutá aj regionálna výchova.
Akcie ZŠ s MŠ Or. Polhora 130 – gajdovačka, regionálna hračka, mikulášska čižmička,
vianočné tvorivé dielne, vianočná látka – skok do výšky. V ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 –
pokračuje projekt „Premena tradičnej školy na modernú“.
V ZŠ s MŠ Or. Polhora 130 – pokračuje projekt „Modernizácia a rekonštrukcia školy“.
Okrem toho z radov pedagógov odišla dňa 4. októbra 2009 Mgr. Anna Kvasniaková, ktorá
pôsobila celý život na škole v našej obci. Česť jej pamiatke!
Demografický vývoj:
Počet obyvateľov:
Počet narodených:
Z toho:
Zomrelí občania:
Z toho:

71 detí
32 dievčat
39 chlapcov
28 občanov
17 mužov
8 žien
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