ROK 1999
Obec sa naďalej mení, nielen výstavbou nových rodinných domov, ale aj budovaním
nových obchodov, súkromných firiem a budovaním bočných ciest, ktoré sa postupne
dobudujú. Domy sú moderné a prízemné. Nebudujú sa len okolo hlavnej cesty, ale budujú sa
na vedľajších cestách. Čo veľmi v obci chýba je územný plán obce, ktorý sa pripravuje
a pracujú na ňom Ing. architekt Marián Goč – firma GAM – Ružomberok. Taktiež sa pracuje
na ROEP – registri obnovenej evidencie pozemkov.
Veľmi pekná je časť obce pri Penzióne Hrubjak a taktiež budova, kde sídli firma TEREZA –
TEX, v ktorej sú zamestnané ženy z Oravskej Polhory. Túto firmu vybudovala Ing. Janka
Herudová, rod. Vojtasová. Naše ženy – krajčírky, tieto výrobky šijú do zahraničia. Tu vidieť,
ako sa dajú vytvoriť pracovné podmienky pre naše ženy.
Pri schvaľovaní rozpočtu pre tento kalendárny rok sa stanovili aj určité priority pre obdobie
do roku 2002.
Na prvom Obecnom zastupiteľstve bola zvolená obecná rada. Členovia Obecnej rady: Ing.
Jozef Herud, p. Anton Marlenga, p. Janka Pukačová, p. Milan Gavroň, p. Jozef Mačor, Ing.
Peter Horváth. Zástupcom starostu obce sa stal Ing. Peter Horváth. Taktiež boli vytvorené
komisie. Sú to:
komisia školstva – predseda Ing. Mariana Kutliaková
komisia sociálna – predseda p. Janka Pukačová
komisia pre telovýchovu a šport – predseda p. Kurek
komisia pre obchod, služby a cestovný ruch – predseda p. Kamil Kvasniak
komisia pre lesné a vodné hospodárstvo – predseda p. Jozef Vorčák
komisia finančno-kontrólna – predseda p. Milan Gavroň
V tomto období došlo aj k aktualizácii základných organizačných noriem obce –
rokovacieho poriadku OZ v Or. Polhore, rokovacieho poriadku Obecnej rady, rokovacieho
poriadku komisií, štatútu obce Oravská Polhora, organizačného poriadku Obecného úradu,
zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Od 1. apríla 1999 na Obecnom úrade začal
pracovať kultúrny pracovník p. Ivan Matis.
V roku 1999 v obci žije 3 500 obyvateľov. Narodilo sa 64 detí. Po rokoch, keď v obci
pribúdalo okolo 100 detí, dochádza k tomu, že aj u nás sa znižuje počet narodených detí.
Počasie v tomto roku bolo trocha odlišné a to hlavne v zime. Vo februári boli veľké fujavice
a záveje siahali až do výšky dvoch metrov. Na ceste sa tvorili veľké mantinely. Tieto
problémy sa zvládli a hoci sme zvyknutí na tuhé zimy, už sme všetci toho mali dosť. Leto
bolo dosť daždivé a čím ďalej tým skôr sa začínajú kopať zemiaky. Kedysi ľudia začínali
kopať zemiaky od 15. 09.. Teraz sa zemiaky kopali už v auguste.
Tento rok bol bohatý na kultúrne akcie v našej obci. Významnou a očakávanou udalosťou
v našom farskom spoločenstve boli „MISIE“, ktoré sa konali od 17. 4. – 25. 4. 1999. Misie vo
farnosti – to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.
V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie!
Váš duchovný otec
a otcovia misionári
„TO, ČO DNES ĽUDIA POTREBUJÚ, JE PREBUDENIE NÁDEJE:“
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Misie sa začali v sobotu o 19:00 hod svätou omšou. Otcov misionárov privítal prednosta
OÚ p. RnDr. Daniel Tarčák a krátku báseň na úvod predniesol Lukáš Pečarka. Misie
prebiehali podľa programu.
V nedeľu bolo stretnutie s mládežou, svätá omša a stavovská náuka pre ženy.
V pondelok – téma – hriech a obrátenie – sv. omša pre deti a stavovská náuka pre mužov.
V utorok – sv. omša, spoveď, smrť a súd – príhovor pre deti.
Streda – sv. omša, cirkev – Ježiš – darca života a návšteva ZŠ 1.- 9.
Štvrtok – eucharistická slávnosť s adoráciou – viera o eucharistii.
Piatok – utrpenie a láska – obnova manželských sľubov a udelenie sviatosti pomazania
chorých.
Sobota – modlitba – láska a povolanie – novéna k Matke ustavičnej pomoci.
Nedeľa – záver misií, kde Otcom misionárom poďakoval za prítomnosť v našej farnosti
starosta obce p. Jozef Pečarka a duchovný otec farnosti Vdp. Štefan Rozmus. Na záver
s otcami misionármi sa rozlúčili deti v krojoch. Bol to nezabudnuteľný zážitok.
„Mamka moja milovaná,
vstávaš ku mne zavčas rána,
či noc a či je deň,
tvoju lásku cítim len.“
Týmito veršami sa začala slávnostná akadémia v máji na „Deň matiek.“ Každý z nás sme
poznačení dobou a spoločnosťou, ktorá nás učí iba brať a pritom oveľa viac šťastia zažijeme,
keď dokážeme dávať zo seba, chváliť a ďakovať za lásku, za dobrodenie, za všetko, čo sme
dostali. Možno sme nikdy nepovedali svojej mame „Ďakujem!“, alebo to mnohí z nás nestihli
povedať, pretože Boh sa prihovoril skôr k našej mamičke ako my slovami vďaky. Ale nikdy
nie je neskoro – môžeme tak urobiť v tejto chvíli. Už sa stáva tradíciou, že aj v našej obci
ďakujeme tým, ktorí dávajú nový život. V spolupráci s Obecným úradom, Základnými
školami a materskými školami sa pripravila táto akadémia. Všetky ženy a matky pozdravil
starosta obce a poďakoval im za prácu a výchovu detí. Na znak úcty a vďaky na záver
odovzdali deti kvety všetkým ženám – mamám. Na záver uvediem úryvok, ktorý ma zaujal
z vystúpenia detí ZŠ:
„Boh nám dal matku, ktorá vie všetko, ktorá miluje, odpúšťa, učí. Dal jej všetko, čo
potrebujeme my, jej deti k životu. Ale slzy jej nedal. Tie sme spôsobili my. Musíme to naozaj
robiť? Odpustíte nám mamičky, že sa vám nie vždy odvďačíme za vašu lásku.“
Ďalším významným dňom bol aj 25. júl. V tento deň sa konal už VII. ročník Slávnosti pod
Babou Horou. Tieto slávnosti sa konali na amfiteátri v Sihelskom chotári. Zúčastnili sa tu
viacerí hudobníci – gajdoši a folklórne skupiny z Oravy a hostia z Poľskej republiky. Úspech
malo aj vystúpenie našej folklórnej skupiny – Goluska a pán Jozef Zboroň. Folklórna skupina
pracuje pod vedením p. Ivana Matisa, ktorý pracuje ako kultúrny pracovník v našej obci.
Zloženie Golusky: Peter Matis, Anton Kozák, Martin Kozák.
Krátko potomto vystúpení p. Zboroňa v hre na gajdy sa p. Jozef Zboroň stal po prvýkrát
z Hornej Oravy majstrom Cechu slovenských gajdošov. Toto vyhlásenie sa udialo
v kultúrnom dome v Oravskej Polhore za prítomnosti gajdošov z celého Slovenska. Prekrásne
zneli gajdy z Lehoty a p. Gruska, ktorý pracuje v tejto oblasti, ocenil prácu a prínos p. Jozefa
Zboroňa v hre na gajdy.
V októbri na podnet Ing. Vincenta Horvátha bola odhalená pamätná tabuľa na budove
Obecného úradu, ktorá je venovaná významnému spisovateľovi, ktorý navštevoval školu
v Oravskej Polhore v roku 1914 – MILOVI URBANOVI. Milo Urban vo svojich dielach
opisuje ťažký život oravského ľudu. Zmienka o tom, že Milo Urban navštevoval Základnú
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školu v Or. Polhore je v diele Zelená krv. Citujem: „ Bližšie k domu. Čo sa potom stalo,
neviem. Otec si odrazu zmyslel, že nás dá do školy v Polhore, a dal.“
Základná škola sa nachádzala v priestoroch dnešného obecného úradu.
Tejto udalosti sa zúčastnil aj syn Mila Urbana – Cyril Urban, ktorý žije a pracuje v Oravskom
Podzámku.
Prierez celej tvorby Mila Urbana pripravila a prezentovala
so žiakmi ZŠ p. Mgr. Oľga Mačorová. Poďakovanie tiež patrí Obecnému zastupiteľstvu, ktoré
súhlasilo s financovaním
nákladov na pamätnú tabuľu.
V mene môjho nebohého otca ďakujem všetkým Polhorcom, ktorých nosil v srdci a ktorí
mu dodávali silu v ťažkom živote.
Oravská Polhora 1.10.1999

Cyril Urban

Ďalšími kultúrnymi akciami boli: Slávnosť pre dôchodcov, ktorá sa koná v mesiaci
októbri. V decembri sa konala slávnosť pre zdravotne postihnuté deti a občanov v Oravskej
Polhore na deň Svätého Mikuláša.
V školstve došlo k určitým zmenám. Od septembra 1999 do funkcie RŠ na ZŠ Or. Polhora
1.- 4. nastúpila p. Mgr. Marta Jurášková rod. Garajová. Počet žiakov a roč. 1.- 9. v ZŠ Or.
Polhora stúpol na 424. Zaujímavé sú chrípkové prázdniny, ktoré v tomto roku trvali celý
týždeň. Zaujímavosťou je aj spoločné lyžovanie na lyžiarskom vleku Hrádok, ktoré hradí
Obecný úrad a p. Anton Hrubjak. Taktiež Obecný úrad financuje Deň Sv. Mikuláša a MDD.
Na školách pracujú rôzne krúžky: basketbalový, volejbalový, matematický, dramatická
výchova, tanečný a iné. Žiaci tu môžu tráviť svoj voľný čas.
V našej obci pracuje aj dobrovoľný požiarny zbor pod vedením p. Antona Revaja. Zúčastňujú
sa rôznych akcií v obci. Pomáhajú pri organizovaní napr. misie, pri Božom hrobe na Bielu
sobotu a iných akcií.
V tomto roku členky červeného kríža sa snažili o obnovenie tejto organizácie, ale pre
nezáujem so strany občanov v našej obci nepracuje.
O súkromne lesy v obci sa stará Lesné združenie obce pod vedením p. prednostu OÚ RnDr.
Daniela Tarčáka. V obci je aj združenie urbariátu obce - Urbár pod vedením p. Jána Rusnáka,
ktorý vlastní firmu. Firma sa zaoberá výrobou šindlí a rezonančných prívesov.
V tomto roku došlo aj k ďalším zmenám v našej obci. Hlavne sa začali prenajímať priestory
v Dome služieb v Oravskej Polhore. V týchto priestoroch sa otvorila opravovňa obuvi,
v ktorej pracuje p. Stanislav Glovaťák s manželkou. Ďalej sa otvorila predajňa textilu, o ktorú
sa stará p. Jolana Tarčáková. V ďalších priestoroch sa vybudovala predajňa stavebného
materiálu. Tieto priestory si prenajal Stavebný podnik s účasťou pána Štefana Cubínka.
Keďže týmto rokom sa začalo nové volebné obdobie, je nutné opraviť komunikácie v obci.
Určili si priority miestnych komunikácií na Obecnom zastupiteľstve zo dňa 30. apríla 1999.
Sú to tieto komunikácie:
1. cesta pri MŠ II.
2. odvodnenie cesty od križovatky po DI
3. cesta do role
4. cesta od bytovky ku ZŠ 1.- 9.
5. cesta pri p. Františkovi Hrubjakovi (okály)
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6. cesta ku kostolu (rozšírenie)
7. cesta poza p. Jozefa Kureka
8. cesta popri Plšetnice
9. osadenie obrubníkov pod cestou na dolnom konci obce
10. cesta okolo okálov
11. cesta ku p. Eugenovi Vorčákovi
Postupne ako budú financie v obci sa budú tieto cesty upravovať až do roku 2002.
Musím ešte spomenúť, že pokračuje výstavba Brodu na Polhoranke a úprava príjazdovej
komunikácie pri p. Františkovi Kudjakovi. Taktiež pán Eugen Vorčák chce rozšíriť svoju
stolársku výrobu a požiadal o zmenu užívania budovy v časti farmy dojníc na PD Oravská
Polhora. Taktiež v tomto roku bolo vydaných 16 rozhodnutí na výstavbu rodinných domov. Je
vidieť, že mladí ľudia majú záujem o život v obci a nesnažia sa presídliť do miest. Zmenil sa
aj vzhľad cintorína, nakoľko bolo potrebné vyrúbať stromy na miestnom cintoríne. Po
súhlase životného prostredia sa niektoré stromy vyrúbali a tiež sa skrášlilo okolie okolo
jednotlivých pomníkov. Ďalej v tomto roku sa začalo aj s opravami kultúrneho domu,
nakoľko sa nemohol dostatočne využívať. Opravilo sa kúrenie a rekonštrukcia elektriky, aby
mohla fungovať kuchyňa pre svadobné hostiny v našej obci.
Rok 1999 sa ukončil na Silvestra, a to na miestnom ihrisku a na lyžiarskom vleku Hrádok
ohňostrojom, ktorý sponzoroval p. František Kudjak, firma Stasmo a na ihrisku Obecný úrad.
Občania sa so starým rokom rozlúčili aj pobožnosťou a Nový rok privítali v kostole Božského
Srdca.
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