Október - November 2017

Polhorské správy
Milí priatelia Polhorských správ,
naša obec v súčasnosti intenzívne pracuje na pomenovaní ulíc. V tomto čísle Polhorských správ Vám preto prinášame prvotné návrhy pomenovania
ulíc. Pre tieto účely bola vytvorená názvoslovná komisia, ktorej hlavnou úlohou je pripraviť návrh pomenovania jednotlivých ulíc. Je potrebné
zdôrazniť že ide len o „návrh názvov ulíc“. V ďalšom kroku budeme formou verejného pripomienkovania prijímať námety a návrhy na prípadné
zmeny navrhovaných názvov ulíc. Až po tomto verejnom pripomienkovaní pristúpime k vypracovaniu Všeobecne záväzného nariadenia obce
o pomenovaní ulíc, ktoré následne vstúpi do platnosti.
Milí spoluobčania, ako iste viete Oravská Polhora sa stala Dedinou roka 2017. Pri tejto príležitosti sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí akokoľvek prispeli k získaniu tohto prestížneho titulu. Moje poďakovanie patrí najmä všetkým, ktorí sa priamo podieľali na organizovaní
slávnostného odovzdávania ocenenia, ktoré sa uskutočnilo 19. októbra 2017 – zamestnancom obecného úradu, obecných služieb, členom
občianskych združení, hudobníkom a spevákom, miestnym podnikateľom, teda všetkým tým, ktorí aktívne prispeli k bezproblémovému priebehu
tohto historického okamihu pre našu obec. Na budúci rok nás čaká účasť v súťaži Európska cena obnovy dediny, kde si „zmeriame svoje sily“
s víťazmi tejto súťaže z ostatných krajín Európy. Pevne verím, že spoločnými silami sa v tejto súťaži nestratíme a budeme dôstojne reprezentovať
našu krajinu.
Michal Strnál, starosta obce

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV
Pozývame Vás na verejné zhromaždenie občanov Oravskej Polhory, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 3. decembra 2017 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Oravskej Polhore.
Témy: pomenovanie ulíc, výstavba obecného vodovodu a novej cesty na trase
Šoltýšsky potok - Kostol (ul. pátra J.E.Cubinka) a Bugaj II (ulica Kostolná), Stav ROEP,
vysporiadavanie obecných ciest, rozvojové plány obce v roku 2018.
Zároveň osobitne pozývame občanov, ktorí užívajú pozemky nachádzajúce sa na trase pripravovaných
plánovaných ciest Šoltýšsky potok - Kostol (ul. pátra J.E.Cubinka) a Bugaj II (ulica Kostolná).

Sv. Floriána

• Mechanizačná: ulica smerujúca
k bývalej Mechanizácii (JRD)
• Sv. Floriána: pomenovanie
podľa patróna hasičov, na ulici sa
nachádza požiarna zbrojnica

Návrh pomenovania ulíc:
časť I. - nižný koniec po požiarnu
zbrojnicu
Odôvodnenie pomenovania ulíc:
• Lipová: pomenovanie podľa lokálnych
drevín
• Kominova: zaužívaný názov
(Kominovka)
• Nižná: pomenovanie podľa zaužívaného
názvu miesta (nižný koniec)
• Hlavná: zaužívaný názov
• Tehelná: názov podľa miesta ťažby
hliny, ktorá sa v minulosti používala na
výrobu tehiel
• Spuchlová: zaužívaný názov použitý
aj v passporte miestnych komunikácií z
roku 1987
• Obchodná: názov podľa miesta, kde
sa v minulosti nachádzal obchod a
obchodovalo sa s drevom
• Kúpeľná: ulica smerujúca k miestu, kde
sa v minulosti nachádzali kúpele Slaná
voda
• Školská: zaužívaný názov, ulica
smerujúca k základnej škole
• Rovňanská: zaužívaný názov (Rovne)
• Trchovnícka: zaužívaný názov
(Trchovnica)
• Muchova: zaužívaný názov
• Hviezdoslavova: pomenovanie podľa
P.O.Hviezdoslava, ktorého pôsobenie
je spojené s Oravskou Polhorou a
hájovňou na Rovniach

Návrh pomenovania ulíc: časť II. - dolná škola - kostol
Odôvodnenie pomenovania ulíc:

• Sv. Floriána: pomenovanie podľa patróna hasičov, na ulici sa nachádza požiarna
zbrojnica
• Veterná: pomenovanie lokality s častým výskytom silného vetra
• Zmeškalská: zaužívaný názov z čias kostolnej cesty do Rabčíc.
• Jána Pienčáka: pomenovanie podľa richtára, ktorý sa významne pričinil o vznik
kúpeľov
• Tomáša Kitku: pomenovanie podľa prvého šoltýsa v Oravskej Polhore.
• Mariánska: pomenovanie podľa výraznej mariánskej úcty v dedine.
• Jána Vojtaššáka: pomenovanie podľa spišského biskupa, s Polhorou je spojený
hlavne cez „Katolícku akciu“ z roku 1949
• Jána Sabalu: podľa významného balneoterapeuta a prvého miestneho horského
vodcu.
• Kaluzova: zaužívaný názov, miestne pomenovanie

• Mila Urbana: Milo Urban sa narodil v Polhore, významný
básnik začiatku 20. stor.
• Jozefa Zboroňa: pomenovanie podľa rodáka, ktorý
výraznou mierou propagoval Oravskú Polhorou hrou na
gajdy a ich výrobou.
• Františka Zibrina: pomenovanie podľa významného farára
Rabčianskej farnosti.
• Na dolný mlyn: zaužívaný názov
• Bugajská: starý a zaužívaný názov lokality
• Kostolná: pomenovanie podľa starej cesty tiahnucej
sa celou Polhorou až do Rabčíc, ktorá bola v minulosti
využívaná ako cesta do kostola
• Turňanská: pomenovanie podľa lokality (Turňa)
• Námestie Jána Pavla II.: pomenovanie podľa významného
pápeža, ktorého socha stojí pred kostolom.
• Družstevná: zaužívaný názov podľa bývalého
poľnohospodárskeho družstva.
• Riečna: kopíruje tok rieky Polhoranky
• Pltnícka: ulica ústi k miestu, kde sa v minulosti vyrábali
plte na splavovanie dreva
• Mlynská: podľa mlynského potoka, kde sa nachádzali dva
najstaršie mlyny v Polhore
• Priemyslená: pomenovanie podľa vytvorenej priemyselnej
zóny.

Pri príležitosti októbrového odovzdávania cien súťaže Dedina
roka 2017 sa slávnostný ceremoniál uskutočnil v Oravskej
Polhore, ktorá sta stala víťazom tejto súťaže. Obecný úrad
preto prišiel s iniciatívou vyzdobiť priestor pred svojim
domom tradičnými predmetmi, ktoré sú charakteristické pre
dedinu. Napriek tomu, že do výzvy sa zapojilo len niekoľko
domácností, výzdobu, ktorou si skrášlili svoje záhradky pred
domami obdivovali mnohí domáci, ale aj návštevníci obce.
Z tejto iniciatívy postupne chceme vytvoriť tradíciu najmä počas
organizovania medzinárodného festivalu Gajdovačka. Všetkým,
ktorí sa zapojili ďakujeme.
• Kyseľova: pomenovanie podľa Kyseľovej role (hlavný gazda Kyseľák)

• Športová: pomenovanie podľa športového areálu okolo ktorého ulica
vedie

• Poštová: pomenovanie podľa bývalého poštového úradu, ktorý sa v
blízkosti nachádzal od začiatku 20. storočia do začiatku 2. sv. vojny

• Gajdošská: pomenovanie podľa gajdošských tradícií typických pre
Oravskú Polhoru

• Kalfasová: zaužívaný miestny názov (Kalfasová roľa)

• Vysoká: pomenovanie podľa lokality Vysoké
• Ul. na priekope: pomenovanie podľa priekopy na pohon najstaršej píly
na Hornej Orave.

• Skaliská: pomenovanie podľa lokality

• Revúcka: zaužívaný názov podľa Revúckeho potoka

• Panská: pri vybudovaní Cisárskej cesty bola spojnicou k najstaršej
panskej krčme v Polhore

• Ulica pátra E. Cubinka: pomenovanie podľa významného rodáka pátra
Jozefa Emanuela Cubinka

• Dolná šoltýska: podľa šoltýskeho potoka a podľa dolnej šoltýskej role

• Goralská: pomenovanie podľa lokálnych tradícií

Odôvodnenie pomenovania ulíc:

Návrh pomenovania ulíc: časť III. - kostol - stará píla

SKRÁŠLENIE, KTORÉ SI VŠIMOL KAŽDÝ
NÁVŠTEVNÍK ORAVSKEJ POLHORY.

Takto sa výzvy chopila rod. Hrubjakových a veru vyzeralo to skutočne
netradične tradične.

Návrh pomenovania ulíc: časť IV. - stará píla - vyšný koniec
Odôvodnenie pomenovania ulíc:
• Ul. na táloch: pomenovanie podľa
zaužívaného názvu.
• Ul. sv. Jozefa: podľa kaplnky sv. Jozefa,
ktorú postavili lesní robotníci v roku 1930
• Piliarska: pomenovanie podľa Polhorskej
píly, ku ktorej ulica smeruje
• Pasienková: podľa Pasienkového
spoločenstva, ktoré obhospodarovalo
priľahlé pozemky
• Vydrovka: zaužívaný názov
• Lesnícka: podľa smerovania cesty k lesnej
správe
• Magurská: podľa miestneho názvu
(Magurcnik)
• Lokcanského: pomenovanie podľa lokality,
ktorá je pomenovaná podľa prvého správcu
lesnej správy
• Plšetnícka: podľa potoka Plšetnica

ZLATO PRE ŠTEFANA NEVEDELA
Z poľskej Rumie si Štefan odnáša
zlatú a striebornú medailu.
V rámci prestížnej súťaže „Zloty
Tur World Cup (svetový pohár)“,
ktorá sa uskutočnila v týchto
dňoch sa predstavili súťažiaci
z 32 krajín sveta. Slovensko
reprezentoval náš rodák Štefan
Nevedel v kategórii do 90 kg a
treba povedať, že veľmi úspešne.
Hneď v prvý deň súťaže sa mohol
radovať zo striebornej medaily
v ľavej ruke no a na druhý
deň svoj výkon ešte vylepšil
a pretavil do zlatej medaily
v pravej ruke. Potvrdil tak, že
patrí medzi svetovú špičku.
Štefanovi gratulujeme a želáme
ešte veľa športových úspechov.

Pri návrhoch pomenovania
ulíc sme sa snažili
vychádzať zo zaužívaných
názvov jednotlivých lokalít a
tie doplniť názvami, ktoré sú
nejakým spôsobom späté
s Oravskou Polhorou. Či
už sú to osobnosti (P.O.
Hviezdoslav, Milo Urban
a pod.), ľudová kultúra
(Gajdošská ul., Goralská
ul.), hospodárstvo (Lesnícka ul., Priemyselná ul.)
alebo vierovyznanie
(Mariánska ul.). Grafické
znázornenia sú orientačné,
nemusia presne kopírovať
plánovanú trasu ulice alebo
jej dĺžku.

AJ TAKTO VIEME PREJAVIŤ NAŠU
VĎAČNOSŤ POĽOVNÍKOM

Vážiť si prácu druhých akosi prestáva byť „in“. Veď jednoduchšie je ničiť,
ako budovať a vytváť niečo nové a prínosné. Aj na obecnom úrade sa čoraz
častejšie stretávame s nevôľou a nechotou prispieť k dobrej veci. Často
malý nenápadný pokus urobiť niečo dobré a prospešné pre všetkých často
stroskotá na jednej, či dvoch osobách, ktoré sú
„z príncípu“ proti všetkému a všetkým. Niečo
podobné sa nám naskytlo aj v uplynulých
dňoch, keď sa k nám dostala fotografia
zhodeného posedu, ktorý patrí členom nášho
Poľovníckeho združenia. Združenia, ktoré
na mnohých kultúrnych podujatiach varí a
rozdáva guláš, jeho členovia sa zúčastňujú
cirkevých podujatí, no predovšetkým veľkým
úsilím prispievajú k tomu, aby sme v našich
lesoch mohli zazrieť divú zver a pokochať
sa jej krásou. Všetky aktivity vykonávajú vo
svojom voľnom čase a zo svojich vlastných
prostriedkov. Nečudo, že pohľad na zvalený
posed aj s kusom lana, ktorým ho neznámi
páchateľ zhodil na zem zabolí nejedného
poľovníka, ale aj každého milovníka prírody.
Posed zhodený neznámym páchateľom
Veru, v Polhoranke pretečie ešte veľa vody,
kým si začneme vážiť prácu druhých.
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