ROK 2007
Rok 2007 bol prvým rokom po voľbách obecných i celoštátnych. Obec riadi nový p.
starosta Ing. Peter Horváth a nové Obecné zastupiteľstvo, ktoré je zapísané v roku 2006.
Nové Obecné zastupiteľstvo v roku 2007 zasadalo 9 - krát. Na svojich zasadnutiach riešilo
aktuálne problémy obce, okrem iných to boli:
- návrat rozpočtu obce na rok 2007
- územný plán obce
- všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Polhora čs. 1/2007 o záväznej časti
Územného plánu obce Oravská Polhora
- nákup 4 kusov kontajnerov na sklo
- fekálny príves
- odpredaj akcií a podpísanie Zmluvy o kúpe zaknihovaných cenných papierov so
spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina
- prevádzkový poriadok pohrebiska
- prevádzkový poriadok Domu smútku
- obnova autobusových zástaviek
- žiadosti od občanov
- všeobecné záväzné nariadenia Obce o dani z nehnuteľnosti miestnych daniach
- všeobecné záväzné nariadenia obce Or. Polhora o poskytovaní opatrovateľskej
služby
V súvislosti s rozvojom našej obce sa stretávame s potrebou vzniku centra Oravskej Polhory,
v ktorom by boli sústredené základné služby pre našich obyvateľov. Začína sa uvažovať
o rekonštrukcii a prístavbe budovy kultúrneho domu a obecného úradu a jej premeny na
multifunkčný objekt. K tomu, aby sa mohla uskutočniť táto akcia, treba vypracovať projekt
spolu s finančnými položkami.
Tohto roku sa obci podarilo rozšíriť parkovisko pri kostole a v nedeľu 17. júna bol pred
svätou omšou o 10.00 hod. požehnaný Dom smútku a cintorín, ktoré prešli rekonštrukciou.
Natiahla sa nová fasáda na Dom smútku. Okolie cintorína dostal novú tvar aj plot. Novú tvar
dostala aj predajňa COOP-JEDNOTA. Rekonštrukcia je výsledkom rokovania vedenia obce
a vedenia Jednoty. Túto rekonštrukciu financovala Jednota. Nový vzhľad počas letných
prázdnin dostali aj autobusové zástavky. Myšlienka rekonštrukcie zastávok vzišla z podnetu
starostu a Obecného zastupiteľstva.
Čím bol zaujímavý cirkevný rok 2006? Myslím si, že zahájením nového roka 2007
v kostole a na parkovisku pri kostole, že sa konali krásne Veľkonočné a Vianočné sviatky, že
v tomto roku po prvýkrát sa začali Odpustové dní – začiatok novej tradície. Polhorské
odpustové slávnosti súvisia so sviatkom Božského Srdca Ježišovho a to v deň 15. júna. Tento
deň sa konala v našom kostole odpustová sv. omša, ktorú celebroval náš rodák, novokňaz
Jozef Hurák. Slávnosti spojené s odpustom pokračovali v nedeľu 19. júna na miestnom
futbalovom ihrisku. Po sv. omši si mohli priaznivci v pastoračnej miestnosti na Farskom
úrade pozrieť výstavu fotografií prírody Oravskej Polhory a jej okolia, ktorej autormi boli
František Vorčák a Michal Strnál. Nedeľňajší program pokračoval cyklotúrou, ktorej trasa
začínala pri ZŠ s MŠ Or. Polhora 130, pokračovala cez Jasenickú hoľu do Kohútovej
a končila na futbalovom ihrisku. Na ihrisku prebiehali rôzne súťaže a o 17.30 hod. sa
uskutočnil futbalový zápas medzi poslancami OZ a internacionálmi. Po náročnom zápase
nakoniec zvíťazili internacionáli 3:1 nad poslancami. O skvelú atmosféru sa postarala aj
hudobná skupina Kontakt z Námestova.
V tomto roku do našej farnosti prišiel nový pán kaplán Peter Sakmar. V tomto roku Vdp.
Jozef Skurčák oslávil 25. výročie kňazskej vysviacky.

1

23. septembra sa vydalo na svoju púť za milosťami 25 veriacich z našej farnosti. Navštívili
pútnické miesta v bývalej kolíske kresťanstva vo Francúzsku. Pamiatkou na túto púť je socha
sv. Margity Márie Alacoque, s obrazom z kostola, v ktorom je uložené jej telo a kde sa jej
zjavilo Božské Srdce. Pamiatka je umiestnená v kaplnke.
V kultúrnej oblasti nás opätovne zaujala Gajdovačka, ktorá sa konala v dňoch 14. – 16. 09.
2007 opäť u nás v najsevernejšej obci Slovenska. V tomto roku sa nám na Gajdovačke
predstavili Gajdoši zo Slovenska, Česka, Poľska, Holandska, Anglicka, Chorvátska
a Francúzska. Záštitu nad touto gajdovačkou prijal poslanec NR SR Mgr. Jozef Tarčák. Veľký
úspech mala súťaž v speve „Tak spievala moja babka“. Potom program pokračoval Malou
školou gajdovania, ktorú viedol Lindsay Davison. Nosným programom bola súťaž mladých
gajdošov „O Zboroňovú nôtu“. Tejto súťaže sa zúčastnilo 24 gajdošov. Záverom bol veľký
Galaprogram.
V tomto roku už po 12 krát vystúpili obyvatelia obcí spod Babej hory na jej vrchol, aby sa
zúčastnili sv. omše a uctili si tak pamiatku Sv. Otca Jána Pavla II. Sv. omšu celebroval brat
Filip (Pavol Ďubek). Po náročnom výstupe sa všetci účastníci zišli v areáli Slanej vody, kde
bol pripravený program folklórnych súborov z Rabče, Rabčíc, Sihelného a Oravskej Polhory.
XII. ročník výstupu na Babiu horu sa uskutočnil 18. augusta. V tento deň sa začali
a pokračovali na druhý deň 19. augusta – Druhé dni Polhorských kúpeľov. Usporiadaním
týchto dní sa nadviazalo na spomienkovú slávnosť, ktorou si v minulom roku obyvatelia našej
obci pripomenuli 105. výročie vyhlásenia jódo - brómových kúpeľov za liečivé. V prvý deň
bola otvorená výstava z histórie kúpeľov. Popoludní sa uskutočnil II. ročník medzi obecného
volejbalového turnaja, kde opäť zvíťazilo družstvo z Rabče. Slávnosť pokračovala v nedeľu
poobede folklórnym festivalom v prírodnom amfiteátri na Slanej vode, ktorá sa nachádza pod
Babou horou.
„Babia hora, stará mama
zvrchu na ňu pozerá,
ako rastie rozvíja sa
dedinôčka Polhora.

Ani malá, ani veľká.
Je len taká akurát.
Je tu pole, les a rieka
ďakujeme nastokrát.“

Cítenie k rodnej obci, krajine pod Babou horou dávajú aj svoje vyznania žiaci základných
škôl. Dovolia som si uviesť tieto veršíky, ktoré zložil žiak ZŠ – Jakub Huceľ. Aj naďalej
v našej obci sú dve základné školy, ktoré sa zúčastňujú na dianí v našej obci. Významným
dňom bolo aj otvorenie a posvätenie telocvične, ktorá prešla obrovskou rekonštrukciou
- nová palubovka – MONDO
- nové okná, radiátory, maľovka
Toto posvätenie telocvične sa konalo 18. 10. 2007 a telocvičňu požehnal pán farár Mgr. Milan
Holík za prítomnosti pána starostu Ing. Petra Horvátha, pána kaplána Mgr. Petra Sakmara,
riaditeľky školy Mgr. Jolany Tarčákovej a všetkých pedagogických pracovníkov a žiakov
školy. „Sme radi, že môžeme aj s pomocou Pána Boha využívať túto telocvičňu“ povedala
riaditeľka školy. Táto telocvičňa sa zrekonštruovala z rozpočtu školy a z havarijného stavu
v sume 1 milión slovenských korún, z Úradu vlády SR. V tomto roku sa volila aj nová Rada
školy pri ZŠ s MŠ Or. Polhora 481. Školy dosiahli úspechy v športovej oblasti, vedomostnej
oblasti a praktickej oblasti. Bližšie úspechy sú zaznamenané v kronikách školy.
Nezabudnuteľným zážitkom boli oslavy 80. výročia založenia „Dobrovoľnej Požiarnej
Ochrany v Oravskej Polhore“. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa vybrali od
Požiarnej zbrojnice so sochou Sv. Floriána – patróna požiarnikov do kostola, aby poďakovali
za pomoc pri likvidácie požiarov. Zo zápisov sa zistilo, že Dobrovoľný hasičský spolok
v Oravskej Polhore vznikol v roku 1926. Pri tejto príležitosti boli ocenení aj títo členovia
„DHZ“:
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Ďakovné listy:
Borovka Ľudovít
Kozák Marián
Kozák Kornel

Kovalík František
Metes Peter
Murín Milan

Pindjak Ján
Klenčák Vladimír
Glovaťák Stanislav

Medaila za príkladovú prácu: Labudiak Milan
Medaila za vernosť: Barčák Ján
Marlenga Anton
Marlenga Ján
Plevjak Jozef
Spuchliak Milan
Medaila za zásluhy: Košút Ján
Ďalej boli udelené aj povýšenia 9 požiarnikom.
Rok 2007 bol významný aj pre našich futbalistov, nielen preto, že sa opäť stretli tri Polhory
– Oravská Polhora, Pohronská Polhora, Nová Polhora, ale hlavne preto, že futbalová sezóna
2006/2007 bola veľmi úspešná u všetkých mládežníckych družstvách. Veľkú zásluhu na
rozvoji mládežníckeho futbalu majú školy a tréneri Ing. Dárius Jurášek a Štefan Košút. Na
schôdzi 19. júna 2007 – predseda Telovýchovnej jednoty Ing. Jozef Piták a ostatní
funkcionári oznámili zámery s rekonštrukciou a rozšírením futbalového ihriska.
Nedá mi nespomenúť „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“ vypracovaný
spravidla na obdobie 7 – 10 rokov, ktorého hlavným cieľom je sformulovať takú predstavu
o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov. Tento program
nie je záväzný, ale bude návodom ako dosiahneme vyvážený sociálno-hospodársky stav, ktorý
bude vytvárať priaznivé životné podmienky pre všetkých občanov Oravskej Polhory. Bol
schválený Obecným zastupiteľstvom.
Demografický vývoj:
Počet obyvateľov:
Narodení:
Z toho:
Zomrelí:
Z toho:
Prisťahovaní:
Odsťahovaní:

3 650 obyvateľov
52 detí
20 dievčat
32 chlapcov
19 občanov
12 mužov
7 žien
20 občanov
23 občanov

Veľmi dôležitou udalosťou na konci roka 2007 bolo plnenie Schengenského dohovorubúranie hraníc, ktorá nami ako pohraničnou obcou triasla v tom pozitívnom slova zmysle viac
ako celým Slovenskom. Sľubujeme si od toho zvýšenie turistického ruchu, a tým aj väčší
rozmach podnikateľskej činnosti. Na hraniciach sa stretli predstavitelia obce Oravská Polhora
a predstavitelia gminy Jelešnia. Posledným občanom, ktorý bol na tomto mieste kontrolovaný
bol poslanec SNR Paedr. Jozef Tarčák. Program ukončil veľkolepý ohňostroj.
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