ROK 2006
Rok 2006 sa zapísal do života obce komunálnymi voľbami a parlamentnými voľbami.
Predčasné parlamentné voľby sa konali 17. júna 2006. O priazeň voličov sa uchádzalo 21
politických strán. Vládnu koalíciu vytvorili strany SMER, SNS, ĽSHZDS, ktoré majú
nasledovné zastúpenie v NR SR: SMER – 50 kresiel, SNS – 20 kresiel, ĽSHZDS – 15 kresiel.
Spolu 85 kresiel. Opozíciu tvoria strany SDKU + DS – 31 kresiel, SMK – 20 kresiel, KDH –
14 kresiel. Spolu 65 Kresiel. Premiérom novej vlády sa stal Judr. Róbert Fico.
Komunálne voľby starostov a primátorov a poslancov Obecných a Mestských
zastupiteľstiev sa konali 2. decembra 2006. Obec Oravská Polhora bola rozdelená do dvoch
okrskov. O post starostu obce sa uchádzali traja kandidáti:
1. p. Jozef Pečarka, HZDS
2. Ing. Peter Horváth, nezávislý kandidát
3. Ing. Bohumil Vojtas
Za starostu obce 2. decembra 2006 bol občanmi zvolený Ing. Peter Horváth. Do Obecného
zastupiteľstva boli zvolení títo poslanci:
Ing. Jozef Piták
Ľudovít Borovka
Anton Hrubjak
Štefan Pienták
Štefan Cubinek
Kamil Kvasniak
Ing. Michal Strnál
Ing. Štefan Tyrol
Ing. arch. Milan Labudiak
Eugen Vorčák
Demografický vývoj:
Počet obyvateľov:
3 652 obyvateľov
Narodení:
27 dievčat
24 chlapcov
Zomrelí občania:
10 mužov
13 žien
Prisťahovaní občania: 17 obyvateľov
Odsťahovaní občania: 41 obyvateľov
V samospráve obce na Obecných zastupiteľstvách sa riešili tieto problémy: žiadosti od
občanov – vyňatie poľnohospodárskej pôdy, osvetlenie, kúpa traktora, kanalizácia, čerpanie
rozpočtu. V tomto roku sa uskutočnilo 6 zasadaní Obecného zastupiteľstva. Dňa 29. decembra
2006 sa konalo Obecné zastupiteľstvo, kde vystúpil predseda miestnej volebnej komisie p.
Jozef Hrubjak, ktorý oboznámil prítomných s výsledkami volieb.
Predsedajúci p. Jozef Pečarka vyzval novozvoleného starostu Ing. Petra Horvátha, aby zložil
zákonom predpísaný sľub, čo potvrdil aj svojim podpisom. Po zložení sľubu odovzdal p.
Pečarka starostovi obce Ing. Petrovi Horváthovi insígnie a k funkcii mu poprial všetko dobre.
Potom starosta obce Ing. Peter Horváth vyzval poslancov OZ, aby zložili zákonom predpísaný
sľub a ujal sa slávnostného príhovoru. Na záver predložil hlavné priority na rok 2007:
- zverejnenie ROEP-u do konca 1. štvrťroka
- začatie rekonštrukcie kultúrneho domu
- vysporiadanie pozemkov pod parkovisko a cestu k cintorínu
- rekonštrukcia trávnatej plochy futbalového ihriska
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vypracovanie geometrických plánov na pozemky pod cestu z dolného konca po
cintorín
Ďalej starosta obce predložil návrh na zástupcu starostu obce. Navrhol troch kandidátov
z rôznych politických strán a to:
p. Ľudovít Borovka
Ing. Jozef Piták
p. Eugen Vorčák
Volilo sa tajným hlasovaním. Najviac hlasov získal Ing. Jozef Piták – 6 hlasov. Obecné
zastupiteľstvo zvolilo za zástupcu starostu obce Ing. Jozefa Pitáka.
Ďalej starosta obce navrhol na schválenie komisie Obecného zastupiteľstva:
- komisia pre školstvo, kultúru, telovýchovu a šport
- komisia pre sociálne veci, rodinu a zdravotníctvo
- komisia pre cestovný ruch a rozvoj obce
- komisia pre investície a rozpočet
- komisia pre životné prostredie a pôdohospodárstvo
Zriadenie komisii bol jednohlasné odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom. Ďalej boli
navrhnutí predsedovia a členovia týchto komisii.
Na tomto zastupiteľstve sa schválil plat starostovi obce a určili sa zasadania Obecného
zastupiteľstva v roku 2007.
V kultúrnej oblasti v roku 2006 sa udiali niektoré zaujímavé veci. V tomto roku člen súboru
Goluska – Ivan Matis, získal v Košiciach cenu laureát detského festivalu. Goluska
vystupovala na Deň matiek, na stretnutí troch Polhôr, stretnutí dôchodcov, vianočnom
koncerte a na mnohých ďalších kultúrnych podujatiach na Slovensku ale aj v zahraničí.
Dňa 12. 08. 2006 – 13. 08. 2006 sa konali Dni Polhorských kúpeľov a zároveň aj 1. ročník
folklórnych spoločenských osláv kúpeľných lokalít Slanej vody v Oravskej Polhore.
Vďaka „Gajdovačke“ naša obec je aspoň na tri dni v roku a to v septembri známa po celej
Európe. Gajdovačka aj tohto roku trvala tri dni a to 15. – 17. 09. 2006. Je to trojdňové tvorivé
stretnutie festivalového typu pre ľudových gajdošov, ale i spevákov, členov ľudových hudieb
a folkloristov. Medzigeneračný transfer pôvodných kultúrnych symbolov a hodnôt napĺňa
realizáciou tvorivých dielní „Malých škôl hry na gajdy“, výchovnými koncertmi pre deti,
najmä však medzinárodnou súťažou festivalu. Súčasťou festivalu je i medzinárodná výtvarná
súťaž a putovná po súťažná výstava „Ľudoví muzikanti v umení.“ Festival prerástol rámec
Slovenska a stal sa miestom tvorivých konfrontácií tradičných kultúr nielen susedných štátov
Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska, ale i Talianska Anglicka či Holandska. V mesiaci
decembri sa naša folklórna skupina zúčastnila medzinárodného festivalu vianočných zvykov
a remesiel a medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica. Obrovský úspech mal
Vianočný koncert v roku 2006 úspech zožala aj skupina NEOPOLIS.
Základné školstvo – zmeny nenastali, aj naďalej v obci sú dve školy, jedna je plno
organizovaná ZŠ s MŠ Or. Polhora 130 a neplno organizovaná škola ZŠ s MŠ 481.
Riaditeľkou tejto školy je aj naďalej Mgr. Marta Jurášková. Pri tejto škole je otvorený aj
Školský klub detí. V tomto roku ZŠ s MŠ Or. Polhora 130 mala 515 žiakov. V novembri 2006
sa na tejto škole vykonala inšpekcia inšpektormi zo Žilinského kraja.
Aj naďalej v obci pôsobí Združenie poľovníkov, Združenie vlastníkov lesa Oravská
Polhora. Po voľbách v roku 2005 došlo v Urbáre k zmenám. Dňa 24. 02. 2006 na zasadaní
výboru Urbáru za podpredsedu bol zvolený Ján Marlenga a zapisovateľkou a účtovníčkou sa
stala p. Jana Vorčáková.
V obci pôsobí Zväz invalidov, ktorého predsedom je p. Milan Štraus. V obci pôsobí charita,
ktorá ponúka aj výber obnoseného šatstva a to v priestoroch na ihrisku.
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