ROK 2008
Druhému roku volebného obdobia obecnej samosprávy môžeme dať prívlastok „eurový“.
V tomto roku sa Slovensko aj naša obec pripravovala na zavedenie euro meny (€), ktoré sa
predpokladá na 1. január 2009. V roku 2008 bol dohodnutý úradný kurz koruny – 30,126
koruny za euro. Boli pripravené štartovacie balíčky euro mince, ktoré boli „rozchytané“
v prvých hodinách predaja a ľudia sa hnevali, že je nedostatok týchto balíčkov. Obávali sa, že
čím budú platiť, keď nemajú balíčky. Úzkosť ako to všetko bude prebiehať mali hlavne starší
spoluobčania.
Zmeny v samospráve nenastali. Konalo sa 7 zasadaní Obecného zastupiteľstva, na ktorých
sa riešili žiadosti od občanov a ešte ďalšie významné finančné projekty, rekonštrukcie.
Spomeniem aspoň niektoré Obecné zastupiteľstvo – program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Oravská Polhora, predloženie žiadostí o NFP v rámci opatrenie
1. 1. ROP na realizáciu projektu „Stavebné úpravy ZŠ 1. – 9. a MŠ Oravská Polhora“
- financovanie projektu Sihelné – Oravská Polhora – prepojenie vodovodu vo výške
5%
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu a kanalizácie od
križovatky po DI
- s prijatím úveru za účelom financovania kapitálových výdavkov obce s výškou
10 000 000, - Sk
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s Eugenom Vorčákom na pozemok, ktorý bude
slúžiť na zberný dvor
- vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor
- podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného
programu životné prostredie – odpadové hospodárstvo na zberný dvor
- úprava rozpočtu obce podľa preloženej správy č. 1 2008/1
- prijalo sa všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Polhora č. 1/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Polhora
- doplnky k všeobecným záväzným nariadeniam.
Ostatné veci sú zapísané v zápisniciach OZ.
Po 40 rokoch prevádzky kultúrneho domu sa rozhodlo o jeho rekonštrukciu
a modernizáciu. Po dlhom procese príprav a rozhodovaní sa počas mesiaca jún 2008 začali
realizovať prvé stavebné práce. V nových objektoch bude obecný úrad, poštový úrad,
internetová kaviareň a iné služby. Rekonštrukcia a modernizácia má prebiehať aj v roku 2009.
Bolo veľmi potrebné, aby sa kultúrny dom rozšíril a tiež bolo nutné zlepšiť podmienky pre
prácu Obecného úradu a Slovenskej pošty. Každý deň sme videli, ako sa mení kultúrny dom
pod rukami Stavebného podniku Námestovo. Veľkým pomocníkom bol jednateľ pán Štefan
Cubinek.
Taktiež v tomto roku bol úspešný projekt „Rekonštrukcia ZŠ 1. – 9. a Materskej školy
Oravská polhora 130“. Veľmi sme sa tešili, lebo sme chceli mať školu modernú. Projekt sa
začal od mája 2008 a bol ukončení v júni 2009.
Z ďalšej rekonštrukcie sa tešili naši futbalisti. 22. júna 2008 sa odohralo posledné jarné
kolo na domácej pôde. 24. júna 2008 vedenie obce v spolupráci s firmou EUROGREEN –
SLOVAKIA s.r.o. začalo prestavbu futbalového ihriska. Futbalové ihrisko bude mať nový
trávnik, oplotenie a vybudovanie tribúny. Futbal sa má vrátiť do Oravskej Polhory až v roku
2009; kedy telovýchovná jednota oslávi 50 rokov futbalu v našej obci.
Polhorci sa konečne v tomto roku a to v auguste 2008 dočkali spustenia projektu ROEP
vyhláškou, ktorú vydal Obvodný pozemkový úrad v Námestove. Predmetom konania ROEP
sú teda:
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1. pozemky, ktoré nie sú zapísané na listoch vlastníctva
2. pozemky, ktoré sú predmetom konania – potvrdenie vlastníctva vydržaním
3. pozemky, ktoré síce sú zapísané na LV, ale na tzv. hluchých alebo polohluchých LV,
čiže nie sú uvedené v majetkovej podstate LV
4. pozemky, ku ktorým je evidované vlastnícke právo na LV, ale len v časti – nie
k celému pozemku, pozemky ku ktorým je evidované vlastnícke právo na LV, ale bez
výmeru.
K ROEPU bol vydaný list, ktorý informuje občanov, ako majú postupovať pri ROEP.
V tomto roku obec začala aj investíciu a to je výstavba prístupových komunikácií k novým
stavebným parcelám a rodinným domom – dolný koniec, Bugaj.
V sociálnej oblasti obec pokračuje v aktivačných prácach. Význam malo aj založenie
komunitného centra „Slnečnica“ dňa 3. februára 2008 v budove TJ na futbalovom ihrisku.
V tomto centre sa bude vzdelávať 50 vybraných žien, ktoré sa budú počas nasledujúcich
mesiacoch vzdelávať v štyroch vzdelávacích kurzoch. Projekt komunitného centra je
spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Dňa 15. júna 2008 sa v priestoroch
Komunitného centra Slnečnica uskutočnilo záverečné hodnotenie jednotlivých kurzov – kurz
anglického jazyka, základy práce s počítačom, kurz šitia, kurz aranžovania a dekorácií.
Ženám bolo odovzdané prehlásenie o absolvovaní príslušného kurzu. Aj napriek skutočnosti,
že samostatný projekt skončil, pozitívne ohlasy a veľký záujem o takéto formy vzdelávania
a zdokonaľovania vedú jeho realizátorov k snahe o prípravu a realizáciu nových podobných
projektov.
Taktiež kultúra a duchový život sú tiež súčasťou života našej obce. 12. mája 2008 sa
uskutočnila duchovná púť na Spišskú kapitulu pre špeciálnu triedu ZŠ s MŠ Or. Polhora 130.
V dňoch 9. a 10. augusta 2008 v areáli Chaty Slaná voda sa konali už tretie Dní Polhorských
kúpeľov.
12. – 13. júla 2008 bolo stretnutie troch Polhôr v Pohronskej Polhore.
23. augusta 2008 sa uskutočnil XII. ročník výstupu k pamätníku Jána Pavla II. Svätú
omšu celebroval Mons. prof. ThDr. František Tondra.
Dňa 1. júna 2008 sa uskutočnilo putovanie za najsevernejším bodom Slovenska na bicykli.
V dňoch 21. – 28. septembra 2008 sa konala farská púť z príležitosti 150. výročia zjavenia
Panny Márie v Lurdoch. Taktiež v tomto roku sa uskutočnili odpustové slávnosti v našej
farnosti. Konala sa pre detí akcia „Bodka za prázdninami“, ktorá mala veľký ohlas.
V tomto roku sa na Gajdovačke zúčastnilo až 136 gajdošov z 8 štátov. Gajdovačka trvala tri
dni a hoci ju sprevádzalo nepriaznivé a mimoriadne chladné počasie bola aj napriek tomu
rodinná. Veľkú pozornosť si zasluhuje účasť z Japonska. Obrovskej pozornosti sa tešila súťaž
„O Zboroňovu nôtu“. Na túto súťaž sa prihlásilo 24 gajdošov zo 4 európskych štátov.
V kategórií do 15 rokov 1. miesto získala naša gajdoška Iveta Skurčáková. Ako som už
spomenula pozornosť zaujal hosť z Japonska – bol to študent, gajdoš Yutaka Ban, ktorý
nielenže zahral na bulharských gajdách, ale aj v priebehu jedného večera sa naučil spievať po
slovensky. Galaprogram sa konal na amfiteátri na Slanej vode. Opäť sme prežili krásne
hudobné dni v čase od 12. – 14. septembra 2008. Goluska – spevácka skupina oslávila 10
rokov svojho vzniku a pri tejto príležitosti vydala CD s výberom najkrajších piesní z ich
repertoáru.
Neodmysliteľnou súčasťou života je aj každoročné stretnutie dôchodcov, ktoré sa konalo
v októbri. S obrovským záujmom sa stretol aj Vianočný koncert, ktorý sa konal v kultúrnom
dome v Rabči, nakoľko náš bol v rekonštrukcií.
Základné školstvo je na vysokej úrovni, patrí medzi najlepšie školstvo na Orave a to nielen
vzdelávacími výsledkami, ale aj výsledkami v súťažiach a jednotlivými akciami, ktoré
prebiehajú v jednotlivých školách. V ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130 sa začala rekonštrukcia
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a modernizácia školy a ZŠ s MŠ Oravská Polhora 481 sa zapojila do projektu „Premena
tradičnej školy na modernú“.
Počasie:
Začiatok roka – silné sneženie postihlo našu obec v januári; v marci sa vyskytol vietor
a búrky. V lete SHMÚ dáva výstrahy proti povodniam. Septembrové obdobie bolo
premenlivé. Október – December – studený, bez snehu.
Demografický vývoj:
Počet obyvateľov v roku 2008:
Narodení:
Z toho:
Prisťahovalo sa:
Odsťahovalo sa:

3 717 obyvateľov
63 detí
35 dievčat
31 chlapcov
39 obyvateľov
37 obyvateľov

V našej obci aj naďalej pracuje Zväz zdravotne postihnutých občanov, ktorý má k
13. decembru 2008 63 členov a 15 postihnutých detí.
Pozornosť v obci si zaslúži DHZ – Oravská Polhora, ktorý zasahoval pri troch požiaroch,
z toho jeden požiar bol vo Vonzovci a dva požiare boli v obci. Okrem toho DHZ pomáhal na
Veľkonočné sviatky, odpust, sv. prijímanie, výstup na Babiu horu. Zúčastnili sa na hasičských
súťažiach v Poľsku, zúčastnili sa sv. omše na Sv. Floriána. V tomto roku v januári sa konala
výročná schôdza DHZ a to dňa 20. januára 2008. Predsedom DHZ sa stal František Plevjak.
Veliteľ:
Strojník:
Pokladník:
Vedúci mládeže:
Preventivár:
Revízor:
Tajomník:

Jozef Piták
Jozef Talaga
Milan Murín
Vladimír Metes
Vladimír Vorčák
Ján Masničák
František Kovalík
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