ROK 2003
V roku 2003 v Oravskej Polhore žilo 3476 obyvateľov. Narodilo sa 63 detí a zomrelo 28
občanov. Migrácia obyvateľov pokračuje aj v tomto roku. Do obce sa prisťahovalo 41
občanov a odsťahovalo sa 45 občanov.
Ako charakterizovať rok 2003? V prvom rade zložil sľub starosta obce Jozef Pečarka do
rúk zástupcu starostu obce Oravská Polhora Ing. Petra Horvátha. Prednostom Obecného úradu
je naďalej RNDr. Daniel Tarčák. Počet poslancov sa zmenil na 10. Všetkým prajeme veľa
úspechov v ich práci. Keďže v roku 2002 bola odovzdaná petícia o zriadenie cirkevnej školy,
správca farnosti Mgr. Štefan Rozmus vyzval obec, aby konala v tejto veci.
Veľmi dobre si pamätám, keď bol v kostole otec biskup Mons. Andrej Imrich a vysvetľoval,
čo je potrebné urobiť, aby v obci vznikla cirkevná škola. Bola som účastníkom rozhovoru p.
biskupa Andreja Imricha, pána farára Mgr. Štefana Rozmusa a starostu obce Jozefa Pečarku.
Pán biskup apeloval na všetkých, aby zriadenie cirkevnej školy prebehlo podľa princípov
kresťanstva a hlavne, aby nedošlo k nátlaku. Chcel, aby sa všetci ľudia slobodne vyjadrili.
Hovoril o jednej cirkevnej škole, a nie ako nakoniec chceli niektorí zainteresovaní obdive
školy cirkevné. Myslím, že niektoré veci boli nadhodnotené a zabudlo sa pritom, že aj na
vznik cirkevnej školy je určená legislatíva. V Polhorských novinách rok 2003 je aj článok ako
sa pozerá na vznik cirkevnej školy z pohľadu KDH. Myslím si, že sme ozaj neboli ešte zrelí
a hlavne sme nemali úplne jasné predstavy, čo prinesie zriadenie cirkevnej školy. Ľudia sa
obávali financovania školy a verím, že sa obávali aj toho, že deti budú mať problémy
s náboženstvom, nakoľko p. farár mal svoj postoj k týmto otázkam.
Z toho vidieť, že školstvu sa nevenovala veľká pozornosť, no napriek tomu vyučovanie
prebiehalo podľa rozvrhov hodín. Aj naďalej v obci zostali dve štátne školy, v ktorých sa
kňazi cítili veľmi dobre.
Tento rok je charakteristický aj tým, že obec dostáva nové kompetencie na úseku
územného plánovania a stavebného poriadku, opatrovateľskej služby a školstva. Môžem
skonštatovať, že obec získava nové kompetencie a viac riešení na mnohých úsekoch. Naši
ľudia, aj keď majú problémy s prácou, stále pokračuje výstavba rodinných domov. V obci
naďalej pracuje Urbár, súkromné lesy, telovýchovná jednota. Veľkým prínosom je aj vznik
charity pri farskom úrade v Oravskej Polhore. Svoju úlohu v obci plní aj Dobrovoľný
hasičský zbor, ktorý zasahuje pri požiaroch, zúčastňuje sa akcií na Veľkonočné sviatky,
reprezentuje obec v cezhraničnej spolupráci.
Naša obec je známa aj v zahraničí a to vďaka Gajdošskému festivalu, ktorý sa konal
19. - 21. septembra v kultúrnom dome. Bol to IV. ročník. Videli sme prehliadku gájd
a gajdošov, ale naši spoluobčania prejavili malý záujem o toto podujatie. Bolo to možno
spôsobené aj počasím alebo slabou ekonomickou situáciou, ktorá je v našich rodinách.
V tomto roku bol zaznamenaný aj veľký príliv turistov z Poľska, ktorý k nám chodia nielen za
turistikou, lyžovačkou, ale hlavne za nákupmi.
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