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Polhorské správy
Milí priatelia Polhorských správ,
prinášame Vám prvé tohtoročné vydanie našich obecných novín. Prvé
zimné mesiace roku 2018 sme strávili „papierovaním“ a prípravou
nových projektov, ktoré chceme tento rok zrealizovať, resp. požiadať
o dotáciu na ich realizáciu. Pred nami je náročný rok v ktorom chceme
zrealizovať množstvo rozvojových projektov, medzi inými začať s
realizáciou projektu výstavby nového zberného dovra. Nechceme však
poľavovať v tempe a pripravujeme aj nové projekty ako regulácia
Šoltýskeho potoka, výmena kotlov a prechod na biomasu, príprava
novej lokality na bývanie a pod. Najväčšou tohtoročnou výzvou je
však ukončenie ROEP a následná príprava projektov jednoduchých
pozemkových úprav. Pevne verím, že tieto naše plány a zámery sa nám
spoločnými silami podarí zrealizovať.
Michal Strnál

Nové detské centrum „Polhorček“

ĎALŠÍ POSUN V PRÍPRAVE
POMENOVANIA ULÍC
V priebehu mesiacov december 2017 - január 2018 sme sa mali
možnosť vyjadriť k návrhom pomenovania ulíc a mnohí ju aj
využili. Prišlo nám približne 140 reakcií, za ktoré ďakujeme.
Čo nás veľmi teší je, že takmer 60 % reakcií bolo súhlasných.
Naozaj sme nečakali také vysoké číslo, keďže množstvo tých, ktorí
súhlasia sa pravdepodobne vôbec nevyjadrilo. Väčšiu pozornosť sme
v priebehu februára 2018 prirodzene venovali tým nesúhlasným
alebo tým, ktoré navrhovali iný názov. A to každému osobitne.
V skutočnosti názory nespokojných takmer úplne kopírovali
názorové rozdiely vnútri vytvorenej názvoslovnej komisie. Keďže
zmyslom dotazníkov bolo dať priestor ľuďom, ktorí budú daný
názov používať, pristúpili sme k viacerým zmenám.
• Ulicu Nižná sme premenovali na Dolná.
• Ulicu Mechanizačná na Ulica Jána Taľagu. Ján Talaga bol
richtárom desaťročie (1826-1836) a následne aj v rokoch
1844-1845. Tento Ján Talaga dal postaviť kríž (1835)
oproti svojmu domu. Kríž dodnes stojí. Existujú indície, že
potomkovia tohto Jána Talagu výraznou mierou prispeli
k rozvoju kúpeľníctva v oblasti Slaná Voda pred oficiálnym
vznikom kúpeľov.
• Ulicu Trchovnícka na ulicu Slnečná.
• Ulica Zmeškalská bude súčasťou Hlavnej ulice.
• Ulica Tomáša Kitku zmenila názov na Okálska ulica.
• Ulica Jána Sabalu na Ulica Tomáša Kitku.
• Panská ulica na Borová ulica.
• Kamencová ulica na Hoľanská ulica.

Ročne sa v Oravskej Polhore narodí 60 - 70 detí. Teší nás, že mladých
rodín pribúda a preto je našou úlohou vytvoriť im podmienky pre
plnohodnotný a spokojný život. Možno im nemôžeme ponúknuť
materiálne zabezpečenie, ale snažíme sa im ponúknuť miesto, kde
sa im bude naozaj dobre žiť. Detské centrum Polhorček, je práve
miestom, kde sa môžu, nie len deti vyhrať a unaviť, ale aj rodičia si
sadnúť, porozprávať sa a nadväzovať priateľské vzťahy.
George Santayana (španielsko-americký filozof ) hovorí: „Dieťa
vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“ Polhorček deťom vytvára
priestor pre pohybovú, relaxačnú a vzdelávaciu činnosť. Deti majú
možnosť neriadenej hravej činnosti, avšak prostredníctvom krúžkov
a aktivít, ich bude hravou formou vzdelávať. Plánujeme realizovať
jazykové kurzy, či podvečerné čítanie rozprávok a neskôr aj tvorivé
dielne.
Aj rodičia si môžu prísť na svoje pri šálke kávy, či čaju v spoločnosti
viacerých rodín, kde si môžu odovzdávať svoje skúsenosti, či už
v oblasti výchovy, praktických rád, a pod. V centre záujmu je aj
odborné vzdelávanie pre rodičov v oblasti výchovy a vzťahov, preto
Polhorček plánuje organizovať prednášky s týmto zameraním.
Detské centrum Polhorček má aj svoju skupinu na facebooku, kde sa
môžete dozvedieť o jeho aktivitách (názov skupiny je: Detské centrum
Oravská Polhora). O aktivitách nášho centra ako aj o pripravovaných
jazykových kurzoch a otváracích hodinách Vás budeme postupne
informovať prostredníctvom webstránky obce (www.oravskapolhora.
sk), facebooku a Polhorských správ.
Nikola Huceľová

• Lokcanského ulica na Beskydská ulica.
• Kyseľova ulica na Ulica Kyseľova roľa.
Dovoľte zopár pripomienok k názvom, ktoré vzbudili asi najväčšie
emócie a množstvo reakcií. Ulica Zmeškalská (podľa pomenovania
Zmeškalka, uvádzaného v starých mapách). Po množstve reakcií
sme sa rozhodli ulicu nepomenovať a domom priradiť Hlavnú ulicu.
Ide o súkromnú ulicu s malým počtom domov, preto je možné ulicu
nepomenovať.
Kyseľova ulica. Pôvodný zámer bol nepomenovať ulicu roľa, keďže
rolí máme v dedine viacero (Kalfasová roľa, Taľagová roľa...). Preto
sme nechceli niektorú „uprednostniť“. Nakoľko si viacerí obyvatelia
žiadali pomenovanie roľa, zvolili sme názov, ktorý sa tiež objavil
v dotazníkoch, Ulica Kyseľova roľa.
Ulica Tomáša Kitku. Obyvatelia si žiadali názov spojený s okálmi,
teda typmi domov pomenovanými podľa firmy Okál - firmy, ktorá
tento typ konštrukcie navrhla. Tieto domy na tejto ulici vo svojej
pôvodnej forme už nestoja a navyše máme v dedine iné významné
stavebné prvky a formy (Hambálkov krov, zruby drevenice...), ktoré
by si možno tiež zaslúžili pripomenutie. Preto pôvodný návrh toto
pomenovanie neobsahoval. Rozhodli sme sa však rešpektovať
želanie obyvateľov a názov zmeniť.
Kúpeľnú ulicu sme sa rozhodli nezmeniť nielen kvôli viacerým
pozitívnym reakciám, ale hlavne z praktických dôvodov. V lokalite
Slaná voda, plánujeme vytvoriť ulice Soľná a Slaná. Slaná voda
zostane pomenovanie miestnej časti. Keby sme k tomu ešte mali
ulicu „Na Slanú vodu“, spôsobilo by nám to chaos a zamieňanie
jednotlivých názvov.
V priebehu mája budeme pracovať na príprave VZN, pri ktorom
bude mať konečné slovo Obecné zastupiteľstvo.
Tomáš Tyrol

Základná škola
s materskou školou
130 (1-9) informuje:
ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130 sa v tomto
školskom roku zapojila do nového projektu
,,Orava v škole“, ktorý je určený pre všetky základné školy na Orave s cieľom
vzbudiť záujem o históriu Oravy a prezentovať to najkrajšie z nej Slovensku
i svetu. Sme Oravci, no najmladšia generácia detí stráca reálny kontakt s tým,
čo to presne znamená. Hoci vyrastajú a žijú na Orave, o jej minulosti a živote
svojich starých rodičov a prarodičov vedia len veľmi málo. Projekt Orava
v škole pomáha prepájať deti s dejinami našej kultúry. Ak sa deti ešte v
období zvedavosti naučia, že Orava je bohatá na dejiny, udalosti, kultúru,
prírodu a krásy, že ORAVA JE SVETOVÝ UNIKÁT, budú ju takto vnímať
a prezentovať ďalej.
Témou 1.kola súťaže
bol ,,BEŽNÝ DEŇ
ORAVCOV“.
Počas
jarných prázdnin deti v
našej obci neleňošili, ale
húževnato pracovali,
spomínali a kamerou
stvárňovali, ako sa
v tejto krásnej obci
kedysi žilo. Boli to dni
plné zábavy a smiechu.
Výsledkom je film s
názvom ,,ZO ŽIVOTA
MOJEJ
BABKY“,
ktorý
si
môžete
pozrieť na facebooku
v profile Orava v škole,
prípadne aj To najlepšie
z Oravy. Za tento film
sme získali úžasné 1.miesto. Veľké ďakujem patrí všetkým deťom (a to ich
nebolo málo - 35), ktoré obetovali svoj voľný čas a aj napriek krutej zime,
s ktorou museli bojovať, nestratili elán a chuť do práce a život Oravcov
sa pokúsili priblížiť čo možno najkrajšie a najlepšie ako vedeli. Ďakujem
aj ľuďom, ktorí nám pomohli aj po materiálnej stránke so zabezpečením
dobového oblečenia, p. Matisovi a p. Cubinkovi za zapožičanie dreveníc,
ako aj p. Zoššákovi, ktorý deti povozil na koňoch, na saniach. Už sa všetci
veľmi tešíme na natáčanie do druhého kola.
Mária Cvoligová

Absolventi hudobných kurzov, spoločne uzavreli
projekt s názvom Na gajdošskú nôtu !

Pre dnešnú generáciu je tradičná hudobná kultúra regiónu pod Babou horou
málo známa a v jej archaickej podobe až nedostupná. Vďaka zvýšeniu
povedomia, možnosti hudobne sa vzdelávať a zakúpeniu hudobných
nástrojov sa nám podarilo preškoliť 18 detí v hre na pastierskej píšťalke
a 9 detí v hre na tradičných gajdách, pričom výučba hry na gajdy stále
pretrváva až do konca školského roku. Deti pochádzali z troch obcí:
Oravskej Polhory, Sihelného a Rabče.
Ako učebná pomôcka im bola vďaka projektu vypracovaná učebnica hry
na pastierku píšťalku a gajdy s pomocným DVD. Na záverečnom koncerte
dňa 30.1.2018, v reštaurácií Koliba-Poľana, sme didaktické pomôcky
spoločne s deťmi pokrstili a to hlasným zvukom z pastierskych píšťaliek.
Okrem preškolených hudobníkov z troch obcí, sa na záverečnom koncerte
predviedli malé speváčky z Rabče, Oravskej Polhory či iné hudobné
zoskupenia. Hlavnou myšlienkou mikroprojektu bolo zachrániť kultúrnoprírodné dedičstvo oblasti a pomôcť tak ku generačnému prenosu
hudobných informácií.

Začíname s realizáciou projektu výstavby zberného dvora.
Odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dňa 4. apríla 2018 začína
dohoočakávaná výstavba nášho nového zberného dvora v lokalite
bývalej Polhorskej píly. Počas nasledujúcich mesiacov budú prebiehať
stavebné práce na výstavbe nových hál, spevnených plôch a ďalších
súčastí zberného dvora. Súčasťou projektu je aj dodanie nového
traktora a nakladača s príslušenstvom, kúpa nových kontajnerov na
rozličné druhy odpadov, ktoré bude možné na zbernom dvore uložiť.
Na konci marca tohto roku bola v našej obci spracovaná analýza
odpadov z ktorej nám vyplynula jednoznačná potreba realizácie
projektu zberného dvora. Vzorka 539 kg komunálneho odpadu
bola kompletne roztriedená a analyzovaná. Jej výsledok bol pre nás
zarážajúci - až 351,5 kg tvoril odpad, ktoré je možné ďalej recyklovať
(najmä papier, plasty, sklo, kovy, drobný stavebný odpad), tzn. viac ako
65 % odpadu, ktorý končí na skládach odpadov, môžeme opätovne
využiť. Práve zvýšiť množstvo vyseparovaného a neskôr zhodnoteného
odpadu, čím sa dosiahne zníženie množstva odpadu končiaceho na
skládke je hlavným cieľom projektu s názvom Zberný dvor Oravská
Polhora.

Zberný dvor bude pozostávať z nasledovných objektov: oplotenie;
sklad; garáž; kancelária, cestná váha; spevnená – manipulačná plocha.
V sklade odpadov sa budú zhromažďovať ostatné odpady (šatstvo,
textílie a jedlé oleje a tuky). Tieto odpady budú zhromažďované v sklade
odpadov a prislúchajúcich kontajneroch tak, aby na zhromažďované
odpady nepôsobili vonkajšie vplyvy. V sklade odpadov sa budú
zhromažďovať aj odpady z domácností s obsahom škodlivých látok
od obyvateľov obce Oravská Polhora (staré farby, lepidlá a živice).
Tieto odpady budú zhromažďované v sklade odpadov a v špeciálnom
kontajneri určenom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
Na spevnenej ploche zberného dvora bude osobitne vyčlenený
priestor a veľkokapacitné kontajnery pre: objemný odpad, drobný
stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a
cintorína. Na manipuláciu s odpadmi bude slúžiť traktor s vlečkou a
nosičom kontajnerov a kolesový nakladač odpadov s príslušenstvom.
Príslušenstvo ku kolesovému nakladaču bude tvoriť: paletizačné vidly
na prenos kontajnerov, drapák na odpad, zhŕňacia radlica využívaná na
nakladanie s upravenými odpadmi a drvič na biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad, parkov a cintorínov. Okrem toho sa zbernom dvore
bude umiestnených 10 veľkoobjemových kontajnerov, 2 kontajnery na
textil a šatstvo, 1 kontajner na nebezpečný odpad a 1 kontajner na jedlé
oleje a tuky. Nadrozmerné kusy biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad, parkov a cintorínov (napr. konáre) budú upravené drvičom
biologicky rozložiteľného odpadu na vyhradenom mieste zberného
dvora.
OPŽP SK, s.r.o.

Projekt bol realizovaný vďaka programu Interreg V-A-Poľsko-Slovensko 20142020, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
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