ROK 2000
Obec sa od minulého roka trocha zmenila, príčinou čoho bolo postavenie nových rodinných
domov a tiež skrášlením objektu pri pohostinstve p. Jána Heruda. Veľmi sa zmenila
prístupová komunikácia k farskému úradu a kostolu Božského Srdca. Vybudovala sa cesta,
kanalizácia, vodovod a odstránili sa stĺpy elektrického vedenia. Vybudoval sa nový plot
pozdĺž celej prístupovej komunikácie a osvetlenie, ktoré pôsobí veľmi esteticky a zapadá do
prostredia. Veľmi ma teší, ale aj ostatných občanov, že sa skrášlilo toto okolie pri Božom
chráme.
Naši občania naďalej opravujú a obnovujú svoje rodinné domy. Veľmi veľa rodinných
domov krášli muškáty a v záhradách je veľmi veľa rôznofarebných kvetov.
V tomto roku na Obecnom zastupiteľstve bolo odsúhlasených približne 20 žiadosti o výstavbu
rodinných domov. Hoci výstavba netrvá jeden rok, ale 2 až 3 roky, o to krajšie sú tieto nové
domy.
Naďalej sa rozširuje využívanie priestorov v objekte bývalého Podielnického družstva
v Oravskej Polhore. V tomto roku firma Heko – drevovýroba s.r.o. Oravská Polhora požiadala
OZ o využívanie bývalej miešiarne na výrobu drevárskych výrobkov (truhly).
Nakoľko v našej obci nebolo uskutočnené prečíslovanie rodinných domov už dlhšie obdobie,
preto občania očakávali toto prečíslovanie. Prečíslovanie sa uskutočnilo v tomto kalendárnom
roku. Začalo sa aj s rekonštrukciou domu služieb, kde sídli Pošta. Táto budova začala už
chátrať a preto bolo nutné začať jednotlivé opravy – náter strechy, izolácia a taktiež sa bude
pokračovať v úprave okolia objektu. Ďalej v obci sa pokračuje v úprave komunikácií. Začalo
sa aj s prípravnými prácami v spolupráci s obcou Sihelné na výstavbe vodovodu z Pilska
a jeho napojenie na existujúci vodojem na Skalisku. Ďalej sa vybudovala prípojka k vodovodu
na dolnom konci obce a to od Základnej školy Oravská Polhora.
Pre obec je dôležité do budúceho obdobia vybudovať úplne nové komunikácie, nakoľko
výstavba domov neustále pokračuje a preto je dôležité vypracovať geometrické plány na
komunikácie. Už dlhšie obdobie trápi občanov potok Plšetnica. V tomto roku bol vybudovaný
oporný múr. O toto vybudovanie sa pričinili Lesy SR a firma Stasmo. Snahou lesov SR bolo
vybudovanie pílnice v Oravskej Polhore v bývalej šindliarni. Poslanci OZ súhlasili s týmto
budovaním, ale nakoľko pre nesúhlas niektorých občanov, ktorí žijú v blízkosti tohto objektu
nedošlo k výstavbe tejto pílnice. Pílnica bola postavená v Kline pri ústi rieky Polhoranky do
Oravskej Priehrady.
V roku 2000 sa narodilo 69 detí. Za tento rok zomrelo 27 obyvateľov.
Občania našej obce pracujú v školstve, Drevoindustrii, firme Tereza Tex, stolárstve Eugena
Vorčáka, firme Stasmo, drevovýrobe Heko, pri výrobe šindlí, v Makyte Námestovo. Veľa
ľudí odchádza za prácou do zahraničia a to do Nemecka, Rakúska, Čiech, ale aj na ďaleký
Sibír. Veľa dievčat sa zúčastňuje brigád v Rakúsku a Nemecku, kde chodia na zber jahôd,
šalátu, jabĺk, uhoriek. Okrem toho dievčatá pracujú ako (operky) au-pair v rodinách, a to v
Anglicku, Nemecku, ale zároveň sa vzdelávajú v anglickom a nemeckom jazyku. Pre obec je
charakteristické, že čím ďalej, tým viac deti nadobúda nielen stredoškolské, ale aj
vysokoškolské vzdelanie. Mnohí zostanú pracovať v našej obci, ale aj odchádzajú pracovať
do väčších miest. Taktiež v tomto roku celá obec sa pripravovala na kňazskú vysviacku dvoch
bratov – Františka Spuchľáka a Ľudovíta Spuchľáka. Vysviacka sa uskutočnila v júni za
veľmi daždivého počasia. Hoci veľmi pršalo, na tejto nezabudnuteľnej slávnosti v kostole
Božského Srdca sa zúčastnilo nespočetné množstvo veriacich nielen z našej farnosti, ale aj
z ostatných farností.
Z minulosti je známe, že Oravská Polhora bola jedna farnosť spolu s Rabčou a Sihelným.
Nakoľko občania dolného konca Oravskej Polhory sa neustále zúčastňujú bohoslužieb
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v Rabči a taktiež si žiadajú – hlavne starší spoluobčania o pochovanie na cintoríne v Rabči,
bolo nutné riešiť zníženie poplatkov za pochovávanie. Preto sa rozhodlo, že obec Oravská
Polhora na udržiavanie cintorína bude prispievať sumou 20 000 Sk, nakoľko sú tam
pochovaní občania z Oravskej Polhory. Občania, ktorí chcú byť v tomto období pochovaní
v Rabči budú platiť tieto poplatky:
- prekopanie starého hrobu – 1 000 Sk
- vykopanie nového hrobu – 2 000 Sk
Táto problematika sa riešila niekoľko rokov a až teraz sa dospelo k dohode medzi OÚ
Oravská Polhora a OÚ Rabča.
V oblasti kultúry sa konali viaceré akcie. Veľmi nás teší, že našu obec reprezentuje
folklórny súbor Goluska v novom zložení, a to: Peter Matis, bratia Anton a Martin Kozákovci
a Juraj Tarčák. Tento súbor nás reprezentuje nielen u nás, ale aj v zahraničí. V tomto roku sa
uskutočnila slávnostná akadémia venovaná matkám. Kultúrny program pripravili deti zo
základných a materských škôl. Opäť sa uskutočnil VIII. ročník folklórnych slávností pod
Babou Horou. V auguste sa uskutočnila svätá omša pri pamätnej tabuli, ktorá je venovaná Sv.
Otcovi. Tejto svätej omše sa zúčastnili nielen veriaci z Oravskej Polhory, ale aj veriaci
z okolitých farností.
Naša obec sa po prvýkrát môže pochváliť s organizovaním Gajdovačky. Gajdovačka sa
uskutočnila v septembri za pomoci regionálneho kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne,
Obecného úradu v Or. Polhore a sponzorov z Oravskej Polhory. Tieto dni gajdošov trvali tri
dni a prezentovali sa tu gajdoši nielen z Oravskej Polhory, Sihelného, ale aj z celého
Slovenska, Čiech a Poľska. Toto podujatie bolo nesmierne zaujímavé, lebo záujemcovia
mohli porovnať odlišnosť hry na gajdy v jednotlivých regiónoch Slovenska. K tejto akcii sú
venované ďalšie kultúrne akcie – maľovanie gajdošov žiakmi základných škôl. Oficiálna časť
sa začala sv. omšou v kostole Božského Srdca. „Sme nesmierne radi, že môžeme prezentovať
hru na gajdy práve v Oravskej Polhore, kde majstrom cechu gajdošov bol p. Jozef Zboroň.“ –
vyjadrenie p. Grusku, veľkého milovníka ľudovej hudby a zástupca gajdošov Slovenska.
V októbri sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov. Stretnutie dôchodcov sa začalo sv. omšou
v rímsko-katolíckom kostole a potom dôchodcovia sa zúčastnili posedenia v kultúrnom dome,
kde pre nich žiaci ZŠ a MŠ pripravili kultúrny program. Dôchodcom sa prihovoril starosta
obce p. Jozef Pečarka a poďakoval im za prácu, ktorú vykonávajú aj na zaslúženom
odpočinku. Tohto stretnutia sa zúčastnili dôchodcovia od 60 rokov.
V mesiaci decembri na Svätého Mikuláša sa uskutočnilo stretnutie s postihnutými deťmi.
Obecný úrad Svätého Mikuláša organizuje pre školy a škôlky a taktiež dedinou prechádza na
koči Mikuláš a deti s rodičmi Sv. Mikuláša čakajú pri rodinných domoch.
Nedostatkom v našej obci bolo, že obec nemala svoju vlajku a erb schválený heraldickou
komisiou. Heraldická komisia predložila návrh, ako by mala vyzerať vlajka obce Oravská
Polhora a táto obecná vlajka bola schválená aj Obecným zastupiteľstvom v Or. Polhore.
Obecná vlajka bude pozostávať: zo 7 pruhov a to 2/9 zelená, 1/9 biela, 1/9 zelená, 1/9 čierna,
1/9 zelená, 1/9 biela a 2/9 zelená.
Rozruch v obci spôsobilo vysielanie televízie Markíza, ktorá odvysielala reláciu o obci
Oravská Polhora v cykle venovanom najjužnejšej obci, najvýchodnejšej obci, najzápadnejšej
obci a najsevernejšej obci. Obec Oravská Polhora je najsevernejšou obcou Slovenska.
Redaktor Markízy uviedol vo vysielaní nepravdivé údaje, čo spôsobilo nespokojnosť občanov
s ich odvysielaním. Našu obec vykreslil ako veľmi zaostalú a neuviedol, akým smerom sa
obec rozvíja. Na podnet občanov a OZ bol do televízie Markíza odoslaný protest proti
skresleniu životnej úrovne v obci.
V cykle vystúpení hudobnej skupiny Iné Kafé 4x4, čo znamená najjužnejšia,
najvýchodnejšia, najzápadnejšia a najsevernejšia obec; táto hudobná skupina zavítala aj do
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našej obce. Vystúpenie malo obrovský záujem mladých ľudí nielen z našej obce, ale aj
z okolitých obcí a miest. Akcie sa zúčastnilo okolo 600 mladých ľudí. Okrem týchto
kultúrnych akcií sa konajú v našej obci svadby, tanečné zábavy, diskotéky a v sezóne plesov
aj plesy, ktoré poriadajú základné školy, Obecný úrad v Or. Polhore.
V oblasti školstva v tomto roku došlo k určitým zmenám. Materské školy navštevuje
približne okolo 100 detí. Základné školy navštevuje asi 730 detí. Vyučuje sa na ZŠ 1.-9.
v dvojsmennej prevádzke, nakoľko sú nedostačujúce priestory. Základnú školu 1.-4.
navštevujú aj zdravotne postihnuté deti. Základná škola 1.-9. získala 1. miesto v okrese
Námestovo v športových súťažiach. Za prípravu patrí poďakovanie p. učiteľovi Kurekovi.
Taktiež ocenenie za svoju prácu získala riaditeľka školy Mgr. Jolana Tarčáková. Spolupráca
škôl s Obecným úradom je na veľmi dobrej úrovni. Obecný úrad alikvotnými čiastkami
prispieva na jednotlivé školy a materské škôlky.
V roku 2000 vznikli pri jednotlivých školách a škôlkach školské rady. Školská rada je
poradný orgán riaditeľa školy. Z obecného zastupiteľstva do jednotlivých školských rád boli
delegovaní títo poslanci:
ZŠ 1.-9. ročník – p. Štefan Cubinek, p. Jozef Vorčák
ZŠ 1.-4. ročník – p. Pavol Kvasniak
Materská škola I. – p. Jozef Mačor
Materská škola II. – Ing. Anton Revaj
V tomto roku v našej obci sa konal aj Slovenský slávik a 1. miesto získal Peter Matis, žiak
ZŠ 1.-4. Školskú dochádzku ukončilo 66 žiakov. Na gymnázium bolo prijatých 7 žiakov, na
stredné odborné školy 19 žiakov, stredné odborné učilište – 4 ročné – 17 žiakov a na 3 ročné
SOU 23 žiakov. Taktiež 3 žiaci zo 4. ročníka ZŠ boli prijatí na reálne gymnázium
v Námestove. Z toho vidieť, že naši žiaci majú záujem o ďalšie vzdelanie.
Z minulosti vieme, že v objekte Slaná Voda existovali kúpele. Tieto kúpele boli zničené
a v tomto roku sa obec Oravská Polhora snažila zapojiť do prípravy budovania kúpeľov.
Vieme, že je to úloha na dlhé obdobie. Starosta obce Oravská Polhora na Obecnom
zastupiteľstve predniesol návrh o založení Družstva pre obnovu a výstavbu kúpeľov Slaná
Voda. Inicioval vstup obce do tohto združenia. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo, aby
starosta obce zastupoval obec Oravská Polhora pri jednaniach a pri vstupe zahraničných
účastníkov do realizácie prípravy výstavby kúpeľov Slaná Voda.
Naši obyvatelia sa aj naďalej zaoberajú poľnohospodárstvom. Keďže podielnické družstvo
sa rozpadlo, naši ľudia pracujú na svojich poliach. Pestujú pšenicu, ovos, jačmeň, zemiaky
a venujú sa chovu hovädzieho dobytku, hydiny. Hoci majú veľmi veľa mechanizmov, práca je
veľmi náročná a nie vždy praje počasie našim poľnohospodárom. Aj keď obrábajú pôdu, stále
veľa pôdy zostáva neobhospodárenej. Naši ľudia to majú ako ďalšie zamestnanie, keď prídu
z práce domov. V obci sú aj väčší, súkromne hospodáriaci roľníci. V našej obci je aj
pasienkové spoločenstvo, ktoré združuje vlastníkov pasienkov v okolí Drevoindustrie.
Počasie v tomto roku bolo veľmi premenlivé. V zime sa striedal dážď a sneh, čo spôsobilo,
že v obci spadli dve strechy na hospodárskych budovách. Leto bolo veľmi daždivé a pršalo
hlavne v mesiaci júl, kedy poľnohospodári potrebujú najviac slniečka. Zemiaky, ako aj
v minulom roku ľudia začali kopať už v auguste a bola priemerná úroda zemiakov. Obec sa
pripravovala na zimné obdobie a to aj prípravou mechanizmov na odhŕňanie snehu. Zmluvu
na odhŕňanie snehu OÚ podpísal s podielnickým družstvom, nakoľko toto družstvo malo
podlžnosti voči našej obci.
Tento kalendárny rok sa ukončil bohoslužbou v kostole Božského Srdca a ohňostrojom na
ihrisku a pri kostole.
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