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Polhorské správy
Milí priatelia Polhorských správ,
po dlhšom čase sa k Vám opäť prihovárame prostredníctvom našich – Vašich Polhorských správ. V tomto čísle Vám chceme
priblížiť aktivity, ktoré sme počas letného obdobia zrealizovali, resp. ešte stále realizujeme a pripravujeme. Ako mnohí z Vás
postrehli naša obec sa stala víťazom celoslovenskej súťaže „Dedina roka 2017“, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného
prostredia každé dva roky. Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa usilujú rozvíjať našu obec. Niekedy si
ani neuvedomujeme, že obyčajnými drobnými skutkami posúvame našu dedinu míľovými krokmi dopredu. Dlhodobo pracujeme
na majetko-právnom vysporiadavaní pozemkov pod jestvujúcimi, ako aj novými plánovanými ulicami. Veľmi si vážime ľudí, ktorí
bez akýchkoľvek námietok a špekulácii prídu „podpísať svoj podiel v ceste v prospech obce“ častokrát s poznámkou „veď cesty
sú pre všetkých...“. Práve takíto ľudia si zaslúžia náš obdiv a úctu a aj vďaka nim sa môže Oravská Polhora ďalej rozvíjať a
napredovať.
Michal Strnál, starosta obce

Úspech Oravskej Polhory
v súťaži „Dedina roka 2017“
Dedinou roka 2017 sa stala naša obec
Oravská Polhora! Získanie tohto titulu
je pre obec veľmi významným krokom,
ktorý nám ukazuje ako spoločne
dokážeme napredovať. Súťaž Dedina
roka má za úlohu hodnotiť rozvoj vidieka a spôsob akým sa
dokážeme posunúť vpred. Odborná komisia hodnotila rôzne
oblasti, ktoré postupne odprezentovali naši občania, Dedina
ako záhrada - Gabriela Labajová a Silvia Žitňaková, Dedina
ako hospodár - Marián Glovaťák, Dedina ako pospolitosť Nikoleta Hucelová, Dedina ako hostiteľ - Andrea Čeladinská,
Dedina ako klenotnica - Ivan Matis a Dedina ako partner a
Dedina ako maľovaná - Alžbeta Čadecká a Michal Strnál, pri
prezentácií nám pomáhali aj zástupcovia združení, spolkov a
deti z folklórnych hudieb.

Projekt rozšírenia kapacity materskej školy pri
základnej škole 1-9. dostal zelenú.
V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu naša
obec získala dotáciu vo výške 212 492,56 EUR na nadstavbu
objektu materskej školy pri základnej škole 1-9. V rámci projektu
bude realizovaná nadstavba nového poschodia, kde vznikne nová
trieda pre 20 detí, herňa, spálňa a sociálne zariadenie. Taktiež
vznikne nová multifunkčná miestnosť, ktorá bude slúžiť deťom
materskej školy pre športové a kultúrne aktivity. Súčasťou projektu
je tiež dovybavenie školskej kuchyne a výstavba nového detského
ihriska. Začiatok prác je naplánovaný v jarných mesiacoch 2018.
Ukončenie projektu a otvorenie novej triedy je plánované na
mesiac september 2018.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým zástupcom
prezentovaných oblastí, ako aj Vám, občanom obce Oravská
Polhora za aktívnosť a spoluprácu. Verím, že tento titul obci
pomôže v rozvoji cestovného ruchu, v rozvoji pracovných
miest ako i v hospodárskej udržateľnosti obce. Chápme toto
ohodnotenie ako motiváciu pre ďalšie inovácie a prosperitu
v našej obci.
Ďakujem a gratulujem Vám!

Michal Strnál, starosta obce

Na ROEPe intenzívne pracujeme!
Proces spracovania polhorského ROEP sa opäť výrazne
priblížil k svojmu záveru. Za posledné mesiace sme spolu
so zhotoviteľom (Geoplán, s.r.o.) a Obvodným pozemkovým
úradom v Námestove zintenzívnili práce výsledkom ktorých sú:
»» úprava a oprava hraníc na základe požiadaviek občanov
»» kompletné doriešenie 205 námietok podľa §7 zákona
180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom (2 konania ešte prebiehajú)
»» vyhotovil sa nový aktualizovaný výpis vlastníckych skupín
»» predpoklad spustenia tzv. „STOP STAVU“ je naplánovaný
na január - február 2018. Tento krok znamená, že kataster
pozastaví zápis vlastníckych práv do času zápisu ROEP
(predpoklad zápisu 2 - 3 mesiace)
S ukončovaním ROEP zároveň pracujeme na príprave projektov
Jednoduchých pozemkových úprav v lokalitách s potenciálom
pre výstavbu rodinných domov.

Vizualizácia nadstavby budovy dolnej materskej školy

Obecný úrad bude otvorený aj v sobotu!
V záujme skvalitňovania služieb občanom od mesiaca
november 2017 bude obecný úrad otvorený aj
v sobotu a to v čase od 9:00 do 12:00 hod.
Počas sobôt budú občanom k dispozícii služby
overovania podpisov a listín (matrika). Chceme
tak vyhovieť požiadavkám obyvateľov, ktorí počas
pracovného týždňa z pracovných dôvodov nemôžu
využiť tieto služby.
SOBOTA, 9:00 - 12:00 hod., od 4. novembra 2017

PRIPRAVUJEME, REALIZUJEME, POKRAČUJEME V PRÁCI...
Úprava a oprava miestnych komunikácií.
Počas uplynulých mesiacov sme sa zamerali predovšetkým na
odvodňovanie miestnych komunikácií a ich následnú úpravu
povrchu asfaltovaním, alebo položením štrkodrvy, či frézovaného
asfaltu.

finančne podieľalo na úprave tejto cesty, ako aj ďalších poľných
a lesných ciest v našom chotári. Aj to je príklad spolupráce, ktorá
vytvára úžitok pre všetkých. Prepojenie Oravskej Polhory, Sihelného,
až do Oravského Veselého bude do budúcna zohrávať dôležitú úlohu
pri rozvoji nielen našej obce, ale aj celého regiónu. Preto sa budeme
spoločne snažiť získať ďalšie prostriedky na skvalitnenie tohto
prepojenia.

Cesta pri požiarnej zbrojnici s odvodňovacím rigolom
Rozšírená cesta spájajúca Oravskú Polhoru a Sihelné cez lokalitu „Bučinka“

Prekládka potoka Bryndziar.

Miestna komunikácia na križovatke so Školskou ulicou so zakopaným
odvodňovacícmi potrubím, betónovým žľabom a úpraveným povrchom.

Po dlhých rokoch, počas ktorých bola príjazdová cesta
k priemyselnej zóne v areáli bývalého družstva vo veľmi zlom stave
sa nám podarilo natiahnuť novú vrstvu asfaltu. Hoci sme opravili
viac úsekov, tento je výnimočný tým, že naň prispeli podnikatelia.
Chceme sa touto cestou poďakovať firmám a podnikateľom:
Herplast, s.r.o., Roľnícke svojpomocné družstvo Oravská
Polhora, Agro Oravská Polhora, Anton Hrubjak, Mecasys, Pavol
Herud, Ing. Štefan Glovaťák, František Cubinek, Jozef RusnákŠindel, Stolárstvo Eugen Vorčák a Jaroslav Vorčák. Je to veľmi
pekný príklad toho, že ak chceme, aby sa u nás veci zlepšovali,
musíme spolupracovať.

Po niekoľkoročných problémoch s potokom Bryndziar (potok pri
bývalom družstve) sa obci podarilo majetkoprávne vysporiadať
pozemok a spracovať projekt prekládky potoka. V súčasnosti
prebiehajú práce na potoku - bolo osadené nové premostenie formou
„tubosidera“, pokračujú práce spevňovaní brehov prostredníctvom
betónových zatrávňovacích panelov. Zároveň prebiehajú jednania
na majetkoprávnom vysporiadaní ďalšieho úseku potoka Bryndziar
v časti od miestnej komunikácie Družstevná II. (pracovný názov)
po bývalú „priekopu“. Zámerom obce je pokračovať v úprave koryta
potoka, kde by mala zároveň vzniknúť nová spojnica medzi cestami
Družstevná II a Družstvená III.

Práce na asfaltovaní cesty v rámci areálu bývalého družstva

Ešte v jarných mesiacoch tohto roku bola v spolupráci s Poľovným
združením v Oravskej Polhore upravená komunikácia spájajúca
Oravskú Polhoru so susedným Sihelným. Poľovné združenie sa

Práce na prekládke potoka Bryndziar - Etapa I.

Rekonštrukcia a dobudovanie bezpečnostného V hornej materskej škole pribudne nová trieda.
chodníka.
Naši pracovníci v týchto dňoch finišujú tiež s prácami na novej triede
V týchto dňoch sme začali s prácami na rekonštrukcii a dobudovaní
chodníka pre chodcov popri hlavnej ceste. Začali sme úsekom na
vyšnom konci v smere od kaplnky sv. Jozefa na križovatku k štátnej
hranici. Na tomto úseku chodník doposiaľ chýbal a chodci boli
vystavovaní veľkému nebezpečenstvu. Celkovo máme naplánovanú
rekonštrukciu chodníka v dĺžke 5,4 km (celá obec). Predpokladáme,
že práce budú prebiehať postupne počas 1-2 roky. Pokiaľ nám
počasie dovolí budeme v jeho rekonštrukcii pokračovať.

v materskej škole, ktorá bude mať kapacitu 20 detí. V súčasnosti
prebiehajú maliarske a obkladačské práce. Spustenie novej triedy
do prevádzky je naplánované od 6. novembra 2017. Obec realizuje
výstavbu novej triedy z vlastných zdrojov.

Priestory novej triedy v hornej MŠ

Počas uplynulých mesiacov pracovníci Obecných služieb Oravská
Polhora pod vedením Jána Brnčíka realizovali množstvo ďalších
aktivít, ktoré prispievajú ku každodennému skvalitňovaniu
života obyvateľov našej obce

Slaná voda je opäť prístupná
pre všetkých
Vďaka spolupráci obecného úradu a miestnych podnikateľov bol
v mesiaci august po niekoľkých rokoch opätovne sprístupnený
prameň vzácnej slanej vody, ktorá Oravskú Polhoru preslávila
v minulosti a veríme, že aj v budúcnosti. Nový altánok stojí na
mieste pôvodného altánku, ktorý si ešte mnohí dodnes pamätajú.
Novovybudovaný úsek chodníka pre chodcov na vyšnom konci obce

Rozširovanie mostov, doplnenie a oprava
mostových zábradlí.
Zábradlia takmer na všetkých mostoch nachádzajúcich sa na území
obce dostali nový náter v zeleno-bielom farebnom prevedení.
Zamestnanci Obecných služieb rozšírili tiež oba mosty cez Šoltýssky
potok a taktiež ich doplnili o nové pevnejšie zábradlie. Niektoré
mosty, či priepusty boli doplnené o nové zábradlie, čím sa zvýšila
bezpečnosť pre našich obyvateľov.

Rozšírený most pri futbalovom ihrisku s novým zábradlím

Slaná voda je názov unikátneho minerálneho prameňa na hornej
Orave. Prameň vyviera na katastrálnom území obce Oravská
Polhora. Tento prameň je známy už od roku 1550 z rukopisných
máp minerálnych prameňov. Miestne obyvateľstvo oddávna
využívalo vodu namiesto soli a na liečebné účely.
Z prameňa vyviera alkalická slaná jódo-brómová minerálna voda
s obsahom soli do 50 g/1 kg vody. Obsah jódu je približne 135
mg/kg. Soľanka preto patrí k najhodnotnejším jódovým liečivým
vodám známym na území Slovenska aj Európy.
Prvú chemickú analýzu Slanej vody vykonal v roku 1843 L.
Tognio, ktorý sa venoval výskumu minerálnych prameňov v celom
Uhorsku. V roku 1846 realizoval podrobný chemický rozbor vody
z kúpeľného prameňa lekár a chemik K. Than.

Obnovený altánok so vzácnou slanou vodou

Nová hasičská zbrojnica bude integrovať viacero záchranných zložiek.
Projekt požiarnej zbrojnice po drobných úpravách pokračuje
ďalej. Začiatkom mesiaca október 2017 bola pôvodná
budova požiarnej zbrojnice asanovaná. Na jej mieste
vyrastie nový objekt, ktorý bude integrovať tri záchranné
zložky: Dobrovoľný hasičský zbor, Rýchlu zdravotnú
službu a Horskú záchrannú službu. Staneme sa tak prvou
obcou v rámci Slovenska, ktorá prevádzkuje objekt
s vyššie uvedenými záchrannými zložkami na jednom
mieste. Ak to počasie dovolí, plánujeme tento rok objekt
„dostať pod strechu“ a v prvom polroku 2018 dokončiť a
spustiť jeho prevádzku. Prízemie objektu bude určené
pre uskladnenie záchranárskej techniky. Poschodie bude
poskytovať sociálne zázemie pre činnosť dobrovoľných
hasičov, zdravotníkov a horských záchranárov.

Vizualizácia novej integrovanej požiarnej zbrojnice

Projekt Babia hora trails dostáva reálnu podobu.
Naša obec v súčasnosti realizuje projekt (okrem iných) s názvom
Babia hora trails v spolupráci so susednou poľskou gminou Zawoja.
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie nových cyklotrás typu
„singletrack“ s celkovou dĺžkou 9,3 km a vyznačenie jestvujúcich
spevnených lesných ciest pre účely cyklotrasy s celkovou dĺžkou 30
km. Cyklotrasa bude priamo nadväzovať na trasy na druhej strane
hranice - na území gminy Zawoja. Spoločne tak budú vytvárať
komplexnú sieť. Cyklotrasy
budú vytvárať okruhy s rôznymi
dĺžkami a náročnosťou. Vďaka
projektu sa taktiež sprístupní
turistom a obyvateľom prameň
Slanej vody, ktorý si budú môcť
nabrať vo voľne dostupnom
novovybudovanom
altánku.
Taktiež sa vybuduje objekt
Centra integrovanej cyklistiky,
ktorý bude poskytovať zázemie
pre cykloturistov a návštevníkov
Oravskej Polhory. Projekt je
podporený v rámci programu
cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovenko 2014-2020.
V rámci projektu bude tiež vybudovaná nová rozhľadňa s výškou 16 metrov

Práce na asanácii budovy bývalej požiarnej zbrojnice

Budova cyklistického centra pri futbalovom ihrisku

Stretnutie absolventov Základnej
deväťročnej školy (ZDŠ) Oravská
Polhora 1967 po 50. rokoch.
Absolventi Základnej školy v Oravskej
Polhore ročníka 1967 si spoločne
pripomenuli 50. výročie ukončenia
základnej školy. Pri tejto príležitosti si
zorganizovali spoločné stretnutie, ktoré
sa uskutočnilo 16. júna 2017.
Stretnutia sa zúčastnilo 15 z 24
spolužiakov. Prišli všetci okrem dvoch
ťažko chorých a siedmych bohužiaľ už
nežijúcich. Stretnutia sa zúčastnil aj triedny
učiteľ p. Karol Sučák, ako aj učiteľka
matematiky p. Irena Spuchliaková. Obaja
neskôr boli aj riaditelia základnej školy
v Oravskej Polhore. Stretnutie sa nieslo
v priateľskom duchu s množstvom
krásnych spomienok a zážitkov. Oživením
bola aj živá muzika hudobníkov z Rabče.
Ing. Peter Horváth

Absolventi Základnej školy, ročník 1967

Polhorské kultúrno-športové leto je viac ako úspešne za nami !
Občania i návštevníci najsevernejšej obce Slovenska si mohli
počas letných mesiacov vychutnať okrem rôznorodých kultúrnych
aktivít i tie športové a tie najnavštevovanejšie boli práve podujatia,
kde sa tieto aktivity spájajú. Polhorské leto odštartoval deň letného
slnovratu, ku ktorému sa viažu viaceré magické zvyky, tým
najpreferovanejším je práve pálenie svätojánskej vatry a v našich
končinách i pastierske zvyky, ktoré sme si počas podujatia na sv.
Jána predstavili. Akciu okrem kultúrneho programu dopĺňali i
gastronomické špeciality, ovečky v ohrade či skákacie hrady pre
najmenších. Na tých najmenších sme nezabudli ani počas ďalších
letných mesiacov, detská olympiáda sa bohužiaľ pre nepriaznivé
počasie musela zrušiť, avšak program v podaní detských hviezd Paci
Pac roztancoval celý kultúrny dom. Pre detských návštevníkov boli
počas leta pripravené aj podujatia ako indiánsky ladená Bodka za
prázdninami, či súťaž v speve ľudových piesní Tak spievala moja
Babka v Karpatoch.
Významnou akciou, ktorú obľubujú aj zahraničí návštevníci našej
obce je už po 21. krát konaný výstup na Babiu horu. Množstvo
účastníkov, výborná atmosféra, atmosférická sv.omša na vrchole
Babej hory, kultúrny program a občerstvenie. Ukončením
tohtoročného výstupu bolo dlho vytúžené sprístupnenie prameňa
Slanej vody. Dnes je už bez problémov možné, nabrať si z prameňa
liečivej vody, ktorá u nás vyviera. Cyklisti i gurmáni si prišli na svoje
počas dvoch spojených akcií a to Cyklookruh pod Babou horou,
ktorý mal svoje trasy nastavené pre náročnejšieho i menej zdatného
cyklistu a Gulášfest, kde sa zdatnosť oceňovala hlavne za pomoci
výkonnosti chuťových pohárikov. Významným podujatím, vďaka
ktorému sme v našej obci privítali viac ako 100 účastníkov z ôsmich
krajín sveta bol 18. ročník Medzinárodného gajdošského festivalu
Gajdovačka, ktorého súčasťou bolo viacero pridružených vystúpení,
workshopov či prednášok u nás i v okolitých oravských obciach.

Bodka za prázdninami sa teší veľkej obľube detí aj rodičov

Polhorského gulášfestu sa tento rok zúčastnilo 8 tímov

Naša ľudová hudba sa dostala do povedomia Slovákov i
zahraničných usporiadateľov festivalov tak silno, že si naši folkloristi
skoro vôbec neoddýchli, počas letných mesiacov. Prezentovali nás
napr. na slávnostiach vo Východnej, Detve, Rejdovej, Kokave nad
Rimavicou, Bratislave, Domachove, Istebnej, Gmine Zawoja, Gmine
Jaslo, v Rožňove pod Radhoštem, Nimnici, Starom Smokovci,
Ždiari, Koszarawe, Pohronskej Polhore atď.
Do jesenného obdobia sa nám preklenuli ešte dve podujatia.
Športové - Beh cez tri chotáre a ešte jedno historicky veľmi
významné podujatie pre našu obec a to slávnostné odovzdávanie
ocenenia Dedina roka práve našej dedine - Oravskej Polhore.
Alžbeta Čadecká
Pálenie svätojánskej vatry

PRACUJEME NA NOVOM
POMENOVANÍ ULÍC.

pribudne ulica a tzv. orientačné číslo. Číslovanie orientačných
čísel bude osobitné pre každú ulicu. Prvé návrhy plánujeme
zverejniť už v priebehu októbra.

Vzhľadom na to, že sa naša dedina stále viac rozrastá, je čoraz
ťažšie nájsť konkrétnu adresu. Či už ide o záchranné zložky,
doručovateľov alebo návštevníkov z iných obcí a miest. Zvlášť
pri nových domoch, ktoré sú roztrúsené po celej dedine. Preto
sme sa rozhodli začať pracovať na pomenovaní ulíc a číslovaní
domov. Na prípravu návrhu starosta menoval názvoslovnú
komisiu v zložení: Milan Štraus, Jozef Vargončík, Anton
Kutliak, Eugen Vorčák, Jolana Tyrolová, Viera Jaššáková, Mgr.
Marián Glovaťák a Karol Jendreas, ktorá pripraví názvy. Tie
neskôr zverejníme, tak aby sa k nim mohli všetky občania
vyjadriť. Neskôr komisia prejedná pripomienky a rozhodne,
ktoré zapracuje do návrhu VZN pre obecné zastupiteľstvo.
Budeme sa snažiť zmenu adries čím najviac zjednodušiť.
Súčasné čísla domov, tzv. súpisné čísla zostanú. K adrese

Hlas zvonov

Tomáš Tyrol

Zasadanie pracovnej skupiny pre pomenovanie ulíc

SLÁVNOSTNÁ CERTIFIKÁCIA
PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA

Rýchle tempo súčasného života nám nedáva
veľa možností obzrieť sa do minulosti blízkej i
ďalekej, a tak mnohí z nás si neuvedomujeme,
že hlahol zvonov nášho kostola znie už 45
rokov. Zvony boli posvätené 11.06.1972
svätiacim vikárom ThDr. Jozefom Ligošom.
Tri zvony boli uliate v roku 1971, kúpené v roku 1972. Zvony uliala
Marcela Svobodová- Dytrychová v Brodku pri Olomouci. Najväčší
zvon váži 10q a je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Jeho
krstnými rodičmi sú Jozef Tyrol s manželkou Teréziou. Stredný
zvon váži 80q, má patrónku Pannu Máriu. Krstnými rodičmi sú Ján
Pienčak a manželka Mária. Malý zvon váži 5q. Jeho patróni sú
sv. Cyril a Metod. Krstnými rodičmi je rodina Jozefa Masničáka. Štvrtý
zvon je zasvätený sv. Jozefovi, patrónovi umierajúcich. Bol kúpený
v roku 1973 u majstra Jozefa Tkadleca. Po posviacke boli zvony
umiestnené na svoje miesta vo veži kostola. Kostol bol posvätený,
stavebné práce dokončené, do kostola bolo potrebné zakúpiť orgán,
ktorý bol kúpený neskôr.
Všetky stavebné práce na kostole boli vykonané včas, zodpovedne
a rýchlo. Aj za to hrozilo správcovi farnosti pánu farárovi Zibrinovi
odobratie štátneho súhlasu. No aj napriek tomu využil prítomnosť
vdp. Dr. Jozefa Ligoša, Kapitulárneho vikára Spišskej diécezy na
posviacku cintorína a veľkého dreveného kríža, ktorý bol po posvätení
osadený na určené miesto v streche budúceho cintorína. Prvý
pohreb na ešte nevybudovanom cintoríne sa uskutočnil 6.10.1972.
Dovtedy sa pochovávalo v Rabči. Výstavbu a prevádzku finančne
zabezpečoval miestny národný výbor.
Svojím príspevkom som chcel upriamiť pozornosť spoluobčanov,
hlavne mladších, že i zdanlivo menej významné udalosti sú pre nás
všetkých dôležité a nemali by sme na ne zabúdať.
Milan Štraus

Dva roky tímovej práce s deťmi prinieslo ovocie. „ Misia je
splnená.“ V školskom roku 2015/2016 sa naša škola zapojila do
Medzinárodného projektu Zelená škola. Po dvoch rokoch našej
spoločnej práce sa nám podarilo získať titul a zástavu „Zelená
škola“. Slávnostná certifikácia sa uskutočnila dňa 5.10.2017 v
Aule Technickej univerzity vo Zvolene, na ktorej sa zúčastnili
aj zástupcovia našej školy: riaditeľka školy Mgr. Tarčáková
Jolana ,Žitniaková Silvia, Košútová Antónia a koordinátor pre
Zelenú školu v Oravskej Polhore 130 Ing. Labajová Gabriela.
Túto akciu prišiel podporiť aj prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska. Slávnostná certifikácia bola obohatená o pestrý
kultúrny program. Za dva roky sme spoločne urobili veľký
kus práce v oblasti environmentálnej výchovy v našej škole i v
obci. Všetkým žiakom patrí srdečná vďaka a tešíme sa na ďalšie
pekné aktivity aj v tomto školskom roku.
Ing. G. Labajová, koordinátor Zelenej školy

Začíname s rekonštrukciu Domu smútku
Po viacerých úvahách nad rekonštrukciou nášho Domu smútku
sme sa pustili do práce. Na základe architektonickej štúdie
ktorú vypracoval Ing. M. Tyrol v súčasnosti prebiehajú práce na
výmene okien a dverí. Súčasťou rekonštrukcie bude aj prestavba
existujúcej technickej miestnosti, tak aby sa celkový vzhľad objektu
zjednotil. V rámci prác dôjde tiež k výmene strešnej krytiny,
zatepleniu objektu a novej fasáde. Následne budeme pokračovať
komplexnou rekonštrukciou interiéru Domu smútku. Pribudne
nová klimatizovaná miestnosť pre ukladanie pozostalých, vymení
sa podlaha, opravia sa steny a strop. Temperovanie Domu smútku
najmä v zimných mesiacoch budú zabezpečovať olejové elektrické
konvektory. Taktiež okolie Domu smútku čaká zmena - pribudnú
parkovacie miesta, dôjde k výmene zámkovej dlažby a postupnej
oprave oplotenia cintorína.

Návrh interiéru Domu smútku

Vizualizácia Domu smútku s úpravou okolia

Rozvoj turistického ruchu na Babej hore a v jej
okolí (1. časť)
Pohorie Oravských Beskýd s dominantou Babia hora (1725mnm.)
boli vždy lákadlom pre turistiku a spoznávanie tunajšej fauny a flóry.
• 1806 - v septembri vystúpil na Babiu horu arciknieža Jozef
Habsburg, uhorský palatín. Súčasťou jeho sprievodu boli muzikanti
hrajúci na gajdách a iných hudobných nástrojoch.
V polovici 19.storočia nastávajú priaznivé podmienky pre rozvoj
horskej turistiky, ktorá ešte nemala organizovaný charakter. Na
tomto mieste vznikli hostinec a ubytovacie zariadenie. Sprievodcami
im boli väčšinou hájnici a prevádzkovatelia týchto objektov.
• 1876 - pri príležitosti 70.výročia babiohorského výstupu Jozefa
Habsburga, bol za sprievodu gájd, huslí a cigánskej kapely, na
vrchole Babej hory umiestnený kamenný obelisk.
• 1894 - W. Schlesinger a Ľ. Klein v mene Beskiden -Verein, turistickej
organizácie, značkovali turistické chodníky na Babej hore. Na štíte
Babej hory bola umiestnená vrcholová kniha výstupov.
• 1904 - začína sa s výstavbou turistickej útulne pod vrcholom Babej
hory.
• 1905 - dňa 11.júna bola daná do užívania turistická útulňa pod
vrcholom Babej hory v nadmorskej výške 1616 m, prvým chatárom
bol jeden z jej staviteľov Ján Zoššák z Polhory
• 1906 - prvý lyžiarsky výstup k útulni na Babej hore.

• 1926 - prvá chránená rezervácia na území Babej hory bola
vyhlásená „Kotlina pod Babou horou“ o výmere 117,6 ha.
Po skončení Prvej svetovej vojny (1918) zaniká turistický spolok
Beskiden-Verein. V novej Československej republike vznikajú
telovýchovné organizácie Sokol, Orol a Skauti. Tie síce majú v náplni
činnosti aj rozvoj turistiky, no venujú sa hlavne telovýchove. Nastáva
obdobie úpadku turistiky na Babej hore. Až po hospodárskej kríze,
okolo roku 1932, začína štát podporovať turistický ruch, „ožíva“ aj
útulňa na Babej hore.

ORAVSKÁ POLHORA

DEDINA ROKA 2017
Srdečne Vás pozývame na podujatie spojené s kultúrnym programom,
ochutnávkou tradičných jedál, ukážkami ľudových remesiel a
prezentáciou obcí z celého Slovenska zapojených do súťaže Dedina
roka 2017, ktoré sa uskutoční pri príležitosti odovzdávania titulu „Dedina
roka 2017“ pre našu obec - Oravskú Polhoru.
19. október 2017 (štvrtok)

všetkých

Program podujatia:

Zdarma pre

Námestie Jána Pavla II. (pri farskom kostole)
»»
»»
»»
»»
»»

Pečené prasiatko
Poľovnícky guláš
Bryndzové halušky a strapačky
Zemiakové placky a langoše
Nápoje

»14:00
»
Prezentácia obcí zapojených do súťaže Dedina roka 2017,
		
ukážky remesiel
»16:00
»
Vystúpenia folklórnych skupín z Poľska, Pohronskej 		
		
Polhory, Oravskej Polhory a okolitých obcí
»18:30
»
Vystúpenie hudobnej
		

Skupina Vidiek

skupiny VIDIEK

»19:45
»
Vystúpenie hudobnej 		
		

skupiny KaKu

Vidiek na vidieku
19. október 2017 (štvrtok), od 14:00 hod.
Námestie Jána Pavla II. (pri farskom kostole) v Oravskej Polhore
Polhorské správy, máj - september 2017, vydáva obec Oravská Polhora, nepredajné. Viac informácií na www.oravskapolhora.sk
Neprešlo jazykovou úpravou!

