ROK 2002
Rok 2002 v našej obci sa niesol v duchu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,
ktoré sa konali 20. a 21. septembra a v duchu komunálnych volieb – volieb do samospráv
miest a obcí, ktoré sa konali 6. a 7. decembra. Dôveru v komunálnych voľbách získal
staronový starosta p. Jozef Pečarka, ktorý kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko
(HZDS). Do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo poslanci:
p. Eugen Vorčák
p. Monika Beňušová
Mgr. Jozef Kurek
Ing. Marianna Kutliaková
Ing. Pavol Vajdečka
p. Ján Habovštiak
Ing. Jozef Herud
p. Štefan Cubinek
Ing. Štefan Tyrol
Ing. Peter Horváth
Život v obci pokračoval aj naďalej, hoci v celej našej vlasti prebiehali zmeny. Naši ľudia si
neustále zvykajú na skutočnosť, že je nedostatok pracovných príležitostí a muži za prácou
cestujú do Bratislavy, Českej republiky a do zahraničia. Rodiny často zostávajú dlhú dobu bez
svojich otcov a bohužiaľ aj bez svojich mám. Je to hlavne v čase leta, kedy ženy odchádzajú
a tiež aj mladé dievčatá na zber jahôd a uhoriek do Nemecka. Aj napriek niekedy ťažkej
situácii v rodinách, naďalej naša obec sa rozrastá nielen vo svojej dĺžke, ale rodinné domy sa
stavajú v bočných uliciach, čím sa obec rozrastá do jej šírky. Sú tu prekrásne domy a záhrady,
o ktoré sa starajú naši občania. Naďalej v našej obci pracuje Lesné združenie súkromných
lesov pod vedením RNDr. Daniela Tarčáka, Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa – Urbár
– Oravská Polhora, ktorého predsedom je p. Ján Rusnák, ktorý sa stará o to, aby všetci
vlastníci vedeli, koľko majú podielov a ako sa s nimi hospodári. Po likvidácii „Podielnického
družstva Oravská Polhora“ naši ľudia obrábajú svoje polia a starajú sa aj o svoje živobytie.
Naša obec leží v hornatom kraji a naši ľudia väčšinou pestujú zemiaky, aby boli sebestační.
Ďalej sa pestuje ovos, pšenica, jačmeň a potom sa venujú chovu ošípaných, hydiny
a hovädzieho dobytka. Poľnohospodárstvo je hlavne v rukách ľudí stredného veku a staršieho
veku, nakoľko mladí ľudia odchádzajú z obce za prácou alebo študujú na stredných
a vysokých školách. Veľmi sa tešíme, že naša obec patrí medzi obce, kde sa zvyšuje podiel
inteligencie a tá sa zúčastňuje aj na správe obci.
Počet obyvateľov k 30. 12. 2002 bol 3 411. V tomto roku sa v obci narodilo 66 detí.
Zomrelo 26 občanov. Prisťahovalo sa 43 občanov a odsťahovalo sa 43 občanov. V obci sa aj
naďalej rozvíja sektor živnostníkov a súkromných podnikateľov.
Veľké zmeny v tomto roku nastali v oblasti školstva. Nakoľko došlo k zmene zákona
o financovaní školstva. Základná škola 1.-9. sa stala právnym subjektom od 1. apríla 2002.
V júni na obecnom zastupiteľstve bolo prerokované pridruženie materských škôl k základným
školám. Dňa 1. júla vznikla Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130
a riaditeľkou školy je Mgr. Jolana Tarčáková a Základná škola 1.-4. s materskou školou 481
a riaditeľkou je Mgr. Marta Jurášková. Naši žiaci sa zapájajú do predmetových olympiád
a športových olympiád. V tomto roku naše školy pripravili Stretnutie matičnej, žiackej
a študentskej mládeže v areáli expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy. Už v tomto roku
sa začalo pohrávať s myšlienkou založenia cirkevnej školy v Oravskej Polhore. Zriadenie
cirkevnej školy začal uskutočňovať správca farnosti Mgr. Štefan Rozmus, nakoľko dostal
petíciu o zriadenie cirkevnej školy od 174 rodičov. Na základe tejto žiadosti potom aj konal
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a oznámil to starostovi obce Oravská Polhora p. Jozefovi Pečarkovi. K tomu, aby mohla
vzniknúť cirkevná škola treba prekonať veľa legislatívy a hlavne musí tu byť vôľa občanov
a hlavne rodičov.
Ďalej sa rozvíjala aj cezhraničná spolupráca s Poľskom – s Gminou Jelešňa. Začali sa konať
spoločné dni v kultúre, športe a školstve.
Šport sa v obci rozvíja na pôde škôl a v obci pracuje Telovýchovná jednota, ktorá sa stará
o futbal. V škole sa deti venujú atletike, basketbalu, volejbalu a futbalu pod vedením učiteľov
Mgr. Jozefa Kureka a p. Jozefa Mačora.
Kultúrna oblasť sa aj naďalej rozvíja v duchu nášho regiónu. Našu kultúru propaguje
ľudová hudba Goluska. Všetci dobre vieme, že hudobný nástroj, ktorý je charakteristický pre
našu obec sú gajdy. Sme radi, že máme pokračovateľov p. Jozefa Zboroňa. V dňoch 20. - 22.
septembra sa konala Gajdovačka 2002. Je to gajdošský festival, na ktorom sa zúčastňujú
gajdoši zo Slovenska a prezentujú svoje gajdošské umenie. Veľmi nás teší, že tohto festivalu
sa zúčastňujú aj dudáci zo Strakovíc. Z tohto podujatia sme si odniesli nezabudnuteľné
zážitky.
Taktiež nezabudnuteľné je aj stretnutie troch Polhôr, ktoré sa konalo v júli a výstup na Babiu
Horu v auguste k pamätnej tabuli Sv. Otca Jána Pavla II.
Taktiež v tomto roku boli vydané stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov
a vybudovali sa nové prístupové cesty a chodníky. Naša obec sa aj naďalej rozvíja a krásnie.
Tu vidieť pracovité ruky našich spoluobčanov. Počasie sa veľmi nelíšilo od iných rokov. Bolo
príjemné teplo, ktoré ale vystriedali studené zimné dni. Najväčšiu radosť mali deti, ktoré
naplno využívali lyžiarsky vlek – Hrádok.
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