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Polhorské správy
Vážení Oravskopolhorčania,
na sklonku Nového roka 2018 mi dovoľte popriať Vám a Vašim rodinám veľa zdravia, rodinnej pohody a pokoja. Vianočné
sviatky sú za nami, no prajem si, aby ich hlavná myšlienka – konať dobro a byť predovšetkým ľuďmi, doznievala v každom z nás
po celý ďalší rok. Vzájomné porozumenie v rodine, susedstve, obci je základom pokojného života. A povedzme si úprimne, že
v súčasnom uponáhľanom svete, ktorý uprednostňuje skôr materiálne statky nad duševnými hodnotami, sa vzájomné porozumenie
a úcta z nášho života chtiac – nectiac vytrácajú. Vidíme to na rastúcom počte súdnych sporov, susedských, ale aj rodinných hádok.
A nie len tam. Sused susedovi, kamarát kamarátovi, či brat bratovi nepodpíše kúsok pozemku pod domom, lebo „čo, keď niekto
bude mať viac ako ja“, ďalší sa vyhráža prekopaním ulice, po ktorej sám chodí, či podniká. To všetko vychádza zo straty ľudskosti
v nás. Ale povedzme si úprimne, či tieto naše aktivity, ktoré sú častokrát proti zdravému rozumu, ku ktorému nás viedli naši
rodičia stoja za to, aby sme si navzájom znepríjemňovali náš krátky život. Stojí 10 štvorcových metrov pozemku za to aby som sa
10 rokov nerozprával so svojim susedom a nielen ja, ale aj moje deti? Nuž na túto otázku si musíme odpovedať sami vo svojom
vnútri. Osobne som toho názoru, že určite nie. Kvalitu života nie je predsa možné merať podľa množstva majetku, či veľkosti
pozemku, ale podľa množstva priateľov, pokoja v rodinách alebo počtu úsmevov našich detí. A to obzvlášť platí pre dedinu, kde
„každý každého pozná“. Prajem si, aby v prichádzajúcom roku 2018 bolo práve toto hlavným motorom nášho každodenného
života.
Rok 2017 bol pre Oravskú Polhoru v celku úspešným rokom. Stali sme sa dedinou roka, realizujeme množstvo projektov a aktivít.
Zamestnanci obecného úradu a Obecných služieb Oravská Polhora počas celého roka usilovne pracovali na tom, aby sa nám
v obci žilo o čosi ľahšie, jednoduchšie. Samozrejme nie všetky nedostatky sa dajú odstrániť mávnutím čarovného prútika. Chce
to trochu viac času a tiež už spomínaného ľudského porozumenia.
Verím, že rok 2018 bude v tomto smere o čosi viac priaznivejší pre nás všetkých. Prajem si menej susedských sporov, menej
prekopaných ciest, menej návštev súdov a naopak viacej priateľských stretnutí, vzájomného pochopenia a pomoci. Len takto,
spoločnými silami môžeme zlepšiť život v Oravskej Polhore, v dedine, na ktorú môžeme byť právom hrdí.
Michal Strnál, starosta obce

Čaká nás náročný rok...
Aj v roku 2018 plánuje obec realizovať viacero projektov a vlastných
investičných aktivít. Projekty, na ktoré sme získali dotáciu s plánovaným
ukončním v roku 2018:
»» Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Oravská Polhora (nadstavba
dolnej MŠ) - 223 tis. EUR, predpoklad ukončenia projektu 9/2018
»» Zberný dvor Oravská Polhora (výstavba zberného dvora a nákup
techniky) - 868 tis. EUR, predpoklad ukončenia 8/2018
»» Babia hora trails (výstavba cyklotrás v Modralovej, rozhľadne,
tréningovej trasy pre bicykle) - 342 tis. EUR, predpoklad ukončenia
10/2018
»» Trasa valašskej kulútry (rekonštrukcia budovy colnice a zriadenie múzea
a informačného centra) - 218 tis. EUR, predpoklad ukončenia 10/2018
»» Na gajdošskú nôtu (výučba hry na píšťalku, gajdy, nákup gájd a výroba
učebných materiálov) - 34 tis. EUR, predpoklad ukončenia 1/2018
»» Propagácia Babohorského kultúrno-prírodného dedičstva (účasť na
výstavách a tvorba propagačných materiálov o obci, výroba krojov) 48 tis. EUR, predpoklad ukončenia 8/2018
»» Tajomstvá Babej hory (vydanie knihy legiend spod Babej hory,
modernizácia javiska v kultúrnom dome, oživenie činnosti dedinského
divadla, výroba aplikácie s legendami pre turistov a návštevníkov) 33 tis. EUR, predpoklad ukončenia 10/2018.
»» Úprava okolia pri kaplnke sv. Jozefa (oplotenie, inštalácia lavičiek,
výsadba zelene, parkovisko) - 5 tis. EUR, predpoklad ukončenia 5/2018
»» Výstavba zastávky pri ZŠ 481 (pre deti čakajúce na školský autobus) 3 tis. EUR, predpoklad ukončenia 4/2018.
Investičné aktivity plánované na rok 2018 hradené z vlastných zdrojov
obce:
»» Rekonštrukcia / dobudovanie chodníka na úsekoch: vyšný koniec;
kaplnka - obecný úrad; popri ceste na Slanú vodu k základenj škole 100 tis. EUR
»» Dokončenie rekonštrukcie Domu smútku vrátane úpravy okolia 50 tis. EUR
»» Dokončenie výstavby integrovaného centra - požiarnej zbrojnice 80 tis. EUR

»» Rozšírenie verejného osvetlenia - 10 tis. EUR
»» Rekonštrukcia miestneho rozhlasu - 10 tis. EUR
»» Pomenovanie ulíc (inštalácia smerovníkov a informačných tabúľ) 13 tis. EUR.
»» Odvodnenie ulíc a spevnenie ulíc - 50 tis. EUR
»» Bezpečnosť cestnej premávky - osadenie dopravných značiek,
retardérov, riešiene jednosmerných ciest - 10 tis. EUR.
»» Pokračovanie vo výstavbe obecného vodovodu
»» Rekonštrukcia autobusových zastávok
Podané projekty, ktoré sú v súčasnosti v odbornom hodnotení
(predložené avšak doposiaľ nebolo vydané rozhodnutie o schválení/
neschválení):
»» Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v Oravskej Polhore (nákup kompostérov do domácností) - 96 tis.
»» Zlepšenie vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy v Oravskej
Polhore (nákup moderného vybavenia tried) - 148 tis. EUR
»» Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy č.424
v Oravskej Polhore (komplexné zateplenie budovy hornej materskej
školy v rátane výmeny rozvodov tepla a elektriky, výmena podláh,
oprava strechy) - 646 tis. EUR
»» Rozšírenie kanalizácie - dolný koniec (vybudovanie kanalizácie na
nižnom konci obce) - 165 tis. EUR
Pripravované projekty na rok 2018:
»» Výstavba multifunkčnej budovy v centre obce s lekárom, lekárňou,
priestormi na poskytovanie služieb
»» Predloženie projektu výstavby nájomnej bytovky s 19 bytmi
»» Revitalizácia Šoltýskeho potoka so záchytným poldrom
(protipovodňovou hrádzou)
»» Vybudovanie altánku na inhalovanie slanej vody
Okrem vyššie uvedených projektov a aktivít nás v roku 2018 čaká ukončenie
ROEP a príprava projektov Jednoduchých pozemových úprav v lokalitách
určených na výstavbu rodinných domov. Stále aktívne pracujeme a budeme
aj naďalej pracovať na vysporiadávaní ciest a to tak existujúcich ako aj
nových. V tejto súvislosti Vás chceme požiadať o súčinnosť a pomoc pri ich
vysporiadávaní. Cesty slúžia nám všetkým bez rozdielu!

Plán vývozu separovaného odpadu
na rok 2018
Mesiac

Zber plastov

Zber skla

Zber papiera

Január

10.01.2018

08.01.2018

29.01.2018

Február

01.02.2018

12.02.2018

28.02.2018

Marec

01.03.2018
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29.03.2018

Apríl
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27.04.2018

Máj

03.05.2018

14.05.2018

28.05.2018

Jún

07.06.2018

21.06.2018

Júl

02.07.2018

06.06.2018
28.06.2018
17.07.2018

August

9.08.2018

31.08.2018

September

06.09.2018

06.08.2018
28.08.2018
14.09.2018

Október

04.10.2018

15.10.2018

29.10.2018

November

06.11.2018

15.11.2018

26.11.2018

December

04.12.2018

13.12.2018

17.12.2018

31.07.2018

28.09.2018
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