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Polhorské správy
Milí priatelia Polhorských správ,
v aktuálnom čísle sa venujeme oblasti životného prostredia a predovšetkým nakladania s odpadmi. Množstvo odpadov, ktoré
zaplavuje našu dedinu je potrebné zbierať, separovať, nakladať, odvážať, ukladať na skládke alebo inak likvidovať. Na to všetko
naša obec vynakladá nemalé finančné prostriedky. V tejto oblasti nám veľmi pomáha práve separácia odpadov. Buďme preto
ohľaduplní voči samým sebe a usilujme sa vo svojich domácnostiach separovať čo najviac odpadov, ktoré tak nemusia skončiť na
smetisku, ale prostredníctvom recyklácie ich môžeme opätovne použiť ako druhotnú surovinu.
Opätovne Vás vyzývame aby ste sa aj Vy zapojili do tvorby našich novín – stačí, keď svoj príspevok, námet alebo požiadavku
zašlete mailom na starosta@oravskapolhora.sk. Budeme vďační za každý Váš príspevok.
Michal Strnál, starosta obce

Zlepšujeme podmienky pre separovaný
zber odpadov

Čo separujeme do veľkých 1100 litrových
kontajnerov?

Vďaka dotácii z Recyklačného fondu sme mohli zakúpiť nové
1100 litrové kontajnery na separovaný zber. Tieto postupne
nahrádzajú a doplňujú existujúce kontajnery, ktoré máme
po obci rozmiestnené s cieľom rozšíriť možnosti separácie
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Na viacerých
miestach po obci budú vytvorené tzv. zberné hniezda na
sklo, papier, plasty, VKM (viacvrstvové kombinované
materiály) a kovové obaly. Našim spoločným cieľom je
separovať čo najviac zložiek opadu. Ak znížime ich podiel
v komunálnom odpade (v košoch, ktoré máme v každej
domácnosti) ušetríme prostriedky na v súčasnosti veľmi
drahé skládkovanie odpadov.

Plasty a obaly z plastov - neznečistené číre a farebné

fólie, tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, PET fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov (vrecový zber), tégliky od
jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky.
Papier, obaly z papiera a lepenky - noviny, časopisy,
zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky,
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače,
baliaci a krepový papier, papierový obal.
Sklo a obaly zo skla - neznečistené sklenené fľaše, nádoby,
obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy,
okenné sklo, sklo z okuliarov.
Kovy a kovové obaly - neznečistené konzervy, plechovky
od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš, kovové tuby od pást,
kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly
zo sprejov, farebné kovy, hliníkové viečka a obaly.

Jedno zo zberných hniezd pri budove bývalej pošty

Viacvrstvové kombinované materiály - od zvyškov
jedál očistené viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych
prostriedkov a pod. – tetrapaky.

Čo chceme zanechať našim deťom?
Pri potulkách našou krásnou prírodou sa človek občas
zamyslí, kam až môže zájsť ľudská hlúposť. Ako inak sa
dá nazvať čerstvý nález „kúpajúceho sa teľaťa“ v jednom
z našich potokov. Spomínate na rozprávanie našich
starých rodičov o tom, koľko rýb bolo v Polhoranke?
Úhory, pstruhy, lipne a samozrejme veľa rakov... Prečo
tomu tak v dnešnej modernej dobe plnej blahobytu a
dostatku všetkoho nie je?
Odpoveď na túto otázku musíme asi hľadať v každom
z nás. Správame sa voči životnému prostrediu okolo
nás s úctou? Nepatríme aj my k tým, ktorým je
jednoduchšie nechať odpad pri rieke, v lese, na lúke
ako ho radšej odovzdať na zbernom dvore, či hodiť do
kontajnera?

Uhynuté teľa v potoku predstavuje zdravotné riziko pre nás všetkých. S jeho likvidáciou tiež
vznikajú náklady, ktoré musíme znášať všetci z našich daní.

Veľký úspech Oravskej Polhory na
Grand Prix Svetozára Stračinu 2017
RTVS spolupráci s ďalšími organizáciami organizuje každé
dva roky, na počesť významného hudobného skladateľa,
organizátora folklórnych festivalov a v neposlednom rade
zberateľa a upravovateľa ľudových piesní Svetozára
Sračinu, súťaž Grand prix Svetozára Stračinu. Jedná sa
o najvýznamnejšiu európsku súťaž nahrávok folklórnej
hudby. Tento rok sa do súťaže zapojilo 15 krajín so
46 nahrávkami. Výhercom sa stali rumunské piesne
z rádia Temešvár. Pri príležitosti vyhlásenia výsledkov a
odovzdávania cien sa 31.3.2017 vo Veľkom koncertnom štúdiu
Slovenského rozhlasu v Bratislave uskutočnil Galaprogram,
na ktorom mali možnosť vystúpiť interpreti reprezentujúci
staré formy ľudovej piesne. Výborné zastúpenie mala aj
obec Oravská Polhora, ktorú na Galavečeri reprezentovali
speváčka Renáta Plevjaková a Gajdošská dvojka Beskyd
v zložení Adrián Matis a Filip Brišák. Piesne z Oravskej Polhory
v podaní našich umelcov získali veľký ohlas laickej i odbornej
verejnosti. Na tejto prestížnej prehliadke sa predstavili tie
najlepšie folklórne súbory zo Slovenska. Sme hrdí, že pri
takýchto významných interpretoch odznela aj špecifická
gajdošská hudba Beskyd. Našim umelcom veľmi pekne
ďakujeme za prezentáciu Oravskej Polhory.

Rešpektujme otváracie hodiny na
zbernom dvore!
Opätovne žiadame všetkých občanov, aby rešpektovali otváracie
hodiny zberného dvora. Stáva sa pravidele (hlavne počas víkendov),
že obyvatelia nerešpektujú otváracie hodiny na zbernom dvore. Do
obchodu chodí tiež každý z nás, len keď je otvorený. V týchto dňoch
pribudú v blízkosti zberného dvora nové fotopasce, ktoré budú
monitorovať priestor pred zberným dvorom. Chceme tým zamedziť
vzniku veľkých kôp odpadu, ktoré pravidelne nachádzame pred
bránou zberného dvora. Odpad na zbernom dvore môžeme ešte stále
odovzdať bezplatne. Je však na každom z nás, či to aj tak ostatne,
alebo budeme musieť pristúpiť k zmene.

Takmer každodenný pohľad na priestor pred zberným dvorom. Naučme sa
rešpektovať pravidlá a vážiť si prácu druhých.

Zberný dvor
Oravská Polhora

Otváracie hodiny:

Zľava: Filip Brišák, Adrián Matis a Renáta Plevjaková

Chce to trošku ohľaduplnosti a úcty k práci druhých
Minulý rok sme na ulici v časti Bugaj realizovali jej odvodnenie
prostredníctvom osadenia betónových žľabov a zatrávňovacích
prvkov. Vďaka tomuto odvodneniu sme odstránili problém zatápania
rodinných domov obyvateľov žijúcich v blízkosti tejto cesty. Radosť
z dobre vykonanej práce nám však v týchto dňoch prekazilo terénne
vozidlo, ktoré sa rozhodlo prejsť cez upravený kanál. Výsledok vidíte
sami.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

14:00 - 16:00
zatvorené
14:00 - 16:00
zatvorené
14:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Jarný deň čistej obce 2017
V sobotu 1.apríla 2017 sme opäť v našej obci zorganizovali veľké
upratovanie. Obyvatelia upratovali, zametali a samozrejme
sadili stromčeky. Počas dňa sme rozdali 600 stromčekov, ktoré
skrášlia záhrady rodinných domov. Všetkým, ktorí sa do tejto
aktivity zapojili patrí naše poďakovanie. Každému z nás predsa
musí záležať žiť v čistej a upratanej obci.

Občania využili možnosť odovozu tzv. zeleného odpadu zo svojich záhrad
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