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Milí Polhorčania,
na sklonku prvého mesiaca Nového roku 2017 mi ešte raz dovoľte popriať Vám aj Vašim rodinám veľa zdravia, pokoja
a Božieho požehnania. Pevne verím, že rok 2017 prinesie pre našu obec veľa pozitívnych zmien a vzájomného ľudského
pochopenia, menej závisti a nepokojov v rodinách. Čaká nás náročný rok, v ktorom chceme zrealizovať viacero projektov.
Ich náročná príprava a ešte náročnejšia realizácia bude vyžadovať veľa úsilia, ale aj spolupráce a porozumenia z Vašej
strany. Jedným z najväčších projektov roku 2017 bude výstavba nového zberného dvora v areáli bývalej píly a kúpa novej
techniky, na ktorý obec získala dotáciu vo výške 777 tis. EUR. Okrem tohto projektu plánujeme spustiť výstavbu novej
nájomnej bytovky pre mladé rodiny a tiež už niekoľko rokov plánovaného zdravotného strediska. Sú to veľmi náročné
rozhodnutia, ktoré sa nám dúfam podarí spoločne zrealizovať tak, aby sa život v Oravskej Polhore stal lepší a krajší.
K dosiahnutiu tohto cieľa však musíme prispieť všetci spoločne, najmä tým, že si budeme vzájomne pomáhať, rešpektovať
sa a nehádzať si „polená pod nohy“. Len tak budeme môcť z Oravskej Polhory vybudovať modernú a bezpečnú obec, kde
sa bude dobre žiť nielen nám, ale aj návštevníkom, ktorí našu obec navštívia.
Michal Strnál, starosta obce

ROK 2017 = rok odpadov a
ochrany životného prostredia
V roku 2016 sme spracovali 3 projekty v oblasti odpadového
hospodárstva. Vďaka projektu s názvom „Zintenzívnenie triedenia
odpadov v Oravskej Polhore“ sme mohli zakúpiť 105 nových
kontajnerov s objemom 1100 L a 3 veľkoobjemové kontajnery na
separovaný zber. V jarných mesiacoch budú tieto kontajnery
rozmiestnené po obci vo forme tzv. zberných hniezd. Kontajnery
budú na sklo, plasty, papier, kovové obaly, VKM - viacvrstvové
kombinované materiály (tetrapaky).
1100 litrové kontajnery
sú farebne rozlíšené. Na
každom bude umiestnená
viditeľná nálepka
s informáciami o spôsobe
separovania odpadu.

Druhým realizovaným projektom bol projekt zameraný na odstránenie
nelegálnej skládky odpadu za riekou Polhoranka v blízkosti areálu
bývalého družstva. Vďaka získanej dotácii sme vyviezli tony odpadu.
Celú plochu sme revitalizovali a na jar ešte dodatočne upravíme.
Ostáva len dúfať, že dostaneme rozum a budeme si viac vážiť životné
prostredie, v ktorom žijeme. Odpad môžeme vyseparovať, alebo
umiestniť na zbernom dvore, ale nie popri rieke!

Smutný pohľad na „produkt ľudskej hlúposti a lenivosti“. Jednoduchšie ako
odniesť na zberný dvor je vyhodiť odpad pri rieke...

Prehľad spracovaných a predložených
projektov na získanie dotácií v roku 2016
Schválené projekty:
 Zintenzívnenie triedenia odpadov v Oravskej
Polhore, poskytnutá dotácia 35 545 EUR
 Odstránenie nelegálnych skládok,
poskytnutá dotácia 51 000 EUR
 Kamerový systém – Areál Základnej školy,
poskytnutá dotácia 7 000 EUR
 Zberný dvor Oravská Polhora, poskytnutá
dotácia 777 579 EUR
 Na gajdošskú nôtu, poskytnutá dotácia
34 615 EUR
 Malé projekty na podporu kultúry
a prezentácie, celková poskytnutá dotácia
6 000 EUR
Neschválené projekty:
 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
Materskej školy č.s. 424 v Oravskej Polhore
 Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu
smútku
Projekty podané v roku 2016, ktoré sú v procese
hodnotenia pre rok 2017
 Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete
Oravská Polhora – Dolný koniec – časť
kanalizácia, žiadaná dotácia 240 000 EUR.
 Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete
Oravská Polhora – Dolný koniec – časť
vodovod, žiadaná dotácia 96 000 EUR.
 Babia góra trails – cyklotrasy pod Babou
horou, rozhľadňa, objekt pre cyklistov,
pumptrack trať, žiadaná dotácia 342 143
EUR
 Chodník pastierskej kultúry – rekonštrukcia
objektu colnice na informačné centrum
a propagačné podujatia, žiadaná dotácia
222 802 EUR

Investičné aktivity v roku 2017 financované z obecného rozpočtu







Zateplenie obecnej bytovky, odizolovanie, oprava balkónov
Odvodnenie miestnych komunikácií Školská I., Cintorínska – výstavba rigolov, odvodňovacích žľabov
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – výmena kábla, doplnenie rozhlasov
Rekonštrukcia domu smútku
Prekládka potoka Bryndziar (pri bývalom družstve)
Dobudovanie požiarnej zbrojnice – sústredenie Dobrovoľného hasičského zboru, rýchlej zdravotnej služby
a Horskej záchrannej služby „pod jednu strechu“
 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov na vyšnom konci

PRIBUDNE NÁM NOVÝ ZBERNÝ DVOR AJ NOVÁ TECHNIKA
Vďaka získanej dotácie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v roku 2017 vybudujeme nový moderný zberný
dvor. Na ploche s výmerou takmer 2000 m2 v areáli bývalej píly budú umiestnené nové veľkoobjemové kontajnery, pribudne
nová hala, priestory pre obsluhu, nová mostová váha. Celý areál bude oplotený a chránený kamerovým systémom. Plocha
zberného dvora bude vyasfaltovaná. Okrem stavebnej časti pribudne aj nová technika – traktor s kontajnerovým nosičom,
vlečkou a ďalším príslušenstvom a tiež šmykom riadený nakladač s príslušenstvom. Termín ukončenia projektu je
naplánovaný do 30.6.2017.

Pripravujeme nové investície
V roku 2017 obec plánuje pripraviť a začať realizáciu
dvoch nových investícií – výstavbu novej nájomnej
bytovky s 19 bytmi a multifunkčnej budovy pre
lekárov a služby.
Postupe Vás
budeme informovať
o stave príprav investícií.

Vizualizácia novej
bytovky

Nechceme predaj v nedeľu
Vážení občania, podporte našu iniciatívu zatvorenia
obchodov v nedeľu. Týka sa to potravín Jednoty
v našej obci. V súčasnosti pripravujeme žiadosť
o prehodnotenie otváracích hodín potravín
Jednoty, tak aby počas nedele boli zatvorené. Prežili
sme nedeľu bez obchodov predtým, prežijeme aj
teraz. Majme nedeľu pre rodinu, výlety do prírody,
návštevu priateľov a známych.
Našu iniciatívu môžete podporiť Vašim podpisom
formulára na pošte, alebo obecnom úrade
v Oravskej Polhore.
Polhorské správy plánujeme vydávať každý
mesiac. Do februárového čísla pripravujeme
informácie o ROEP a vysporiadavaní
miestnych komunikácií.
Vaše podnety, nápady na vylepšenia, prípadne
články posielajte na:
starosta@oravskapolhora.sk

RUBRIKA – POLHORSKÉ BLUDY
Tak ako rastie množstvo aktivít obce, rastie aj množstvo neprávd
a vymyslených informácií, ktoré po obci kolujú. Pochádzajú
väčšinou z úst neprajníkov a závistlivcov, ale tak to už na dedine
chodí a ani naša obec nie je výnimkou. Preto sme sa rozhodli z času
na čas publikovať rubriku „polhorské bludy“, kde chceme
nepravdivé informácie kolujúce po obci objasniť a vyvrátiť.
1. Obec predala novovybudovaný vodovod – v roku 2016 sme
ukončili výstavbu I. etapy nového obecného vodovodu z Hlasnej
rieky. Položili sme viac ako 10 km potrubia, vybudovali nový
vodojem a záchyt prameňa. Momentálne pripravujeme podklady
pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Okrem toho sme priamo
v obci začali budovať nový obecný vodovod (nižný koniec,
Kyseľova roľa). Máme spracovanú dokumentáciu výstavby
vodovodu pre celú obec. Cieľom je vytvoriť malú vlastnú
vodárenskú spoločnosť. Obyvateľom chceme zabezpečiť kvalitnú
a lacnejšiu vodu. V posledných dvoch rokoch sme do výstavby
vodovodu z Hlasnej rieky investovali viac ako 600 tis. EUR. Bola by
teda veľká hlúposť toto dielo odovzdať do správy inej spoločnosti,
ktorá by následne našu vlastnú vodu predávala našim
obyvateľom.
2. Obec sa zadlžuje – obec Oravská Polhora k dnešnému dňu nemá
žiadny úver ani žiadne záväzky, tj. nezadlžuje sa. O úvere
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Starosta nemôže svojvoľne
rozhodnúť o úvere.
3.Kultúrne podujatia odčerpávajú množstvo financií z obecného
rozpočtu – napriek tomu, že patríme k obciam s najväčším
počtom kultúrnych podujatí počas roka, výdavky na ich
organizáciu, ktoré sa čerpajú z obecného rozpočtu sú veľmi nízke.
Napríklad, medzinárodný festival Gajdovačka 2016, ktorý už
poznajú v celom svete stál obec v minulom roku 1 348 EUR,
pričom 500 EUR obec získala sponzorsky a 300 EUR cez grant, čiže
reálne toto podujatie stálo obec 548 EUR. Pre porovnanie jedno
podujatie v susednej obci stojí obec viac ako 5 tis. EUR.

ŠTATISTIKA OBCE ZA ROK 2016
Počet narodených detí – 77 osôb
Počet zomrelých – 33 osôb
Počet prisťahovaných – 33 osôb
Počet odsťahovaných – 54 osôb
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2016 – 3 895 osôb
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2015 – 3 883 osôb
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