ROK 2005
Na vrchol Babej hory mnohokrát vystúpil vo svojich mladých rokoch, aj ako krakovský
biskup a kardinál Karol Wojtyla, neskôr pápež Ján Pavol II. Prečo to vlastne pripomínam?
Preto, lebo celé Slovensko aj celá naša obec smútila v tomto roku za pápežom Jánom Pavlom
II, ktorý nás opustil 2. apríla 2005 vo Vatikáne. Ján Pavol II. nesmierne miloval Slovákov
a vyjadril to slovami, keď prvýkrát navštívil Slovensko.
„Chcem privinúť celý slovenský národ k svojmu srdcu jediným veľkým objatím.“
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 Svätý 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.“ Preto aj jubilejný X. ročník výstupu na Babiu horu sa niesol
v duchu spomienok na Sv. Otca pri svätej omši, ktorú celebroval Milan Holík, správca
farnosti Oravská Polhora. Celý tento deň bol nádherné slnečný a nezabudnuteľný.
Veľká pozornosť sa venovala aj voľbám do VÚC – (Vyššieho územného celku) Žilinského
kraja, nakoľko za predsedu VÚC kandidoval náš rodák Mgr. Jozef Tarčák, ktorý sa stretol aj
s našimi občanmi. Tieto regionálne voľby sa konali 26. novembra v čase
od 7.00 – 22.00 hod. Okrem toho za poslancov do VÚC v Žilinskom kraji sme volili aj pána
Jozefa Pečarku a pána Jozefa Parigala. V tomto volebnom období bol za predsedu VÚC –
Žilinského kraja zvolený p. Mgr. Jozef Tarčák. Ďalej obec žila aj voľbami do Urbáru obce
Oravská Polhora. Tieto voľby sa konali 27. novembra 2005. Novým predsedom Urbáru sa stal
Ing. Peter Horváth. Členmi Urbáru sú: Jozef Hrubjak; Milan Spuchliak; Milan Plevjak; Jozef
Metes; Ján Kvasniak. Urbár sa stará o hospodárenie lesa v súlade s LMP (lesohospodársky
plán). Ťaží sa kalamitné drevo, choré jedince a vývraty. Počas roku sa robili ochranné práce
a vysadili sa nové stromčeky. V tomto roku boli vyplatené aj podiely Urbáru.
Počasie v toku 2005 bolo rozmanité. V zimnom období napadalo snehu, vo februári mrzlo
a teploty klesli aj na -20ºC. Ešte 28. marca na Veľkonočný pondelok polia boli prikryté
snehom. Tento rok môžeme povedať, že na Orave ani leta nebolo. Po dvoch letných týždňoch
začalo pršať a pršať....
Jeseň bola teplotne priemerná, ale tiež daždivá. Zimné dni začali skoro a v decembri snežilo
niekoľko dní. Ľudia aj napriek vrtochom počasia zvládli jarné, letné ale i jesenné práce. Počet
hodín slnečného svitu v roku 2004 bol 1 714 hodín.
Výstavba v obci aj naďalej pokračuje, stavajú sa nové domy, ale robia sa aj rekonštrukcie
a prístavby domov. Naša obec je veľmi pekná a to hlavne v lete, kedy naše gazdinky pestujú
kvety na balkónoch – muškáty a v záhradách – stalvičky, letničky, ruže.
Taktiež v tomto roku sa vyasfaltovala cesta na Slanú vodu, cesta od križovatky
k Drevoimexu, dali sa do prevádzky nové trafostanice pri Mlynarčíkovi a na Bugaji.
Keďže naša obec sa zapojila do separácie odpadu, bolo potrebné zaobstarať nové
kontajnery, zabezpečiť pre občanov smetné koše – nádoby, kontajnery na sklo, kov. Je známe,
že každým rokom vzrastá komunálny odpad. Preto OcÚ spolu s obecným zastupiteľstvom sa
rozhodlo zakúpiť vozidlo LIAZ BOBR. Do tohto obdobia komunálny odpad nám odvážalo
vozidlo BOBR z Rabče. Odpad sa vyváža na skládku v Zubrohlave.
Zmeny v samospráve nenastali. Konalo sa 5 riadnych zasadaní Obecného zastupiteľstva,
kde sa riešili žiadosti od občanov, otázky odkúpenia bývalej budovy VB na sociálne účely,
riešila sa opatrovateľská služba, ktorá vzrástla na 8 pracovníčok, prejednávalo sa zriadenia
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stanice záchrannej zdravotnej služby v prenajatých priestoroch v MŠ II Oravská Polhora
a iné.
V obci aj naďalej pôsobia politické strany KDH – Kresťansko demokratické hnutie, HZDS
– Hnutie za demokratické Slovensko, SNS – Slovenská národná strana, SDKÚ.
V sociálnej oblasti aj naďalej v obci prebiehajú aktivačné činnosti, aby sa pomohlo
niektorým ľuďom. Koordinátorkou bola Helena Tarčáková. Aktivačná činnosť sa financovala
cez Úrad práce Námestovo. V kultúrnej oblasti sme sa dočkali ocenenia a to dňa 6. apríla
2005. Gajdošská ľudová hudba Polhoranka v podaní spevu dcéry Jozefa Zboroňa Margity
Kurákovej v sprievode huslí Ľudovíta Borovku a gájd Františka Skurčáka „Piesne spod Babej
hory“ dostali vitačnú trofej v medzinárodnej súťaží GRAND PRIX Svetozára Stračinu
v kategórii autentického folklóru. Všetkých nás to veľmi potešilo a prežívali sme s nimi
obrovskú radosť.
Aj v tomto roku sa v Oravskej Polhore stretli Gajdoši a dudáci v septembri a to dňa:
16. – 18. septembra 2005. Gajdovačka je trojdňovým tvorivým stretnutím festivalového typu
inštrumentalistov, spevákov, členov ľudových hudieb a folkloristov z celej Európy.
V Oravskej Polhore vystúpili hráči na tento pozoruhodný nástroj z Českej republiky, Poľskej
republiky, Anglicka, Holandska a SR. O Zboroňovú nôtu sa zúčastnilo 24 gajdošov, čo je
najviac od začatia tejto súťaže. Veľkým prínosom je pre obec Goluska, ktorá sa zúčastňuje na
folklórnych slávnostiach nielen v rámci Slovenska, Čiech ale našu obec predstavuje v Poľskej
republike. Aj v tomto roku sa môžeme pochváliť krásnym Vianočným koncertom.
V príjemnej atmosfére bol aj Deň matiek, Stretnutie dôchodcov, Mikuláš, Stretnutie zdravotne
postihnutých ľudí na Mikuláša.
Do povedomia našu obec v rámci Slovenska posúvajú aj naše Základné školy, ktoré sú
spojené s materskými školami.
Počet žiakov v ZŠ s MŠ Or. Polhora 130 – 527 žiakov
Počet žiakov v ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 –
V tomto roku po chválení žiadosti na Obecnom zastupiteľstve bola zriadená špeciálna trieda
s mentálnym postihnutím na ZŠ s MŠ Or. Polhora 130. Túto triedu navštevuje 5 žiakov.
Z toho sú tam traja chlapci a dve dievčatá. Je potrebné v tejto škole vybudovať bezbariérové
vstupy a výstupy, WC a výťah, aby ho mohli používať tieto deti.
Obidve školy sa môžu pochváliť úspechmi v súťažiach, ktoré sú zaznamenané
v celoslovenskom kole v biologickej olympiáde a tiež úspechy na športovom poli. Základná
škola s materskou školou 481 je známa svojimi Vianočnými trhmi a Vianočným koncertom.
V tomto roku Materskú školu II navštívila aj inšpekcia z MŠ. Celkové výsledky, ktoré
dosiahla MŠ boli 90,4 % - dobrá úroveň, čo je vysoko v porovnaní s výsledkami za uplynulý
rok s celoslovenským priemerom.
Cirkevný rok 2005 bol charakteristický odpustovou slávnosťou, sv. prijímaním,
duchovnými cvičeniami – dievčatá a chlapci. Pokračovala vo svojej praxi aj charita. Ostatné
udalosti sú zaznamenané v kronike farnosti. V tomto roku sa konala aj birmovka a to dňa
29. 05. 2005.
Demografický vývoj:
Počet obyvateľov:
3 598 obyvateľov
Počet narodených:
28 dievčat
35 chlapcov
Počet zomrelých:
8 mužov
17 žien
Prisťahovaní:
23 obyvateľov
Odsťahovaní:
39 obyvateľov
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