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Zasaj zme buli
v Rozňave
Vianočné tajom-
stvo
Po troch kráľoch
Cestovný poriadok
SAD

1 osoba - neseparuje odpad     9 €  (271 Sk)
Chalupári                               20 €  (602,50Sk)
Občania, ktorí separujú odpad
1 osoba                                 7 €  (211 Sk)
2 osoby                               14 €  (422 Sk)
3 osoby                               21 €  (633 Sk)
4 osoby                               28 €  (844 Sk)
   Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich 
na internátoch  2 €  (60,-Sk) - je potrebné doložiť 
potvrdenie o návšteve školy.
   Občania pracujúci v zahraničí a v mestách na 
Slovensku (Ba,KE) -  4,5 €  (135,50 Sk) - je potreb-
né doložiť fotokópie platných pracovných zmlúv
Poplatok je nutné zaplatiť do konca marca 
tohto roku.

Nesiem vám ľudkovia, nesiem vám novinu,
starý rok prekročil osudnú hodinu. 
Nesiem vám ľudkovia, nesiem vám odkaz, 
že ten rok nový začína zas.

Za oknom už svitá deň 
a nový rok už nie je tieň.
Pomaly sa rozvíja, 
láska, radosť, šťastie
a zdravie sa k nemu pripája.

Úspešný rok 2011
Vám želá redakcia

   Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každé-
ho z nás znamená aj začiatok nových plánov, pred-
savzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme po-
čas nastávajúce roka 2011 chceli uskutočniť. V súk-
romnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzre-
tia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok 
zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám 
o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni napl-
nené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dob-
ré veselé radostné a šťastné. A na tom dobrom je po-
trebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa 
prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. 
   Zároveň mi dovoľte sa poďakovať za podporu a vy-
jadrenie dôvery pri mojom znovuzvolený za staros-
tu obce. Tak ako doteraz budem svoju funkciu vy-
konávať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedo-
mia a naďalej sa budem usilovať o rozvoj Polomky, 
pretože výsledky práce si nik nevezme, ostanú tu 
pre nasledujúce generácie a všetkých občanov Po-
lomky. Verím, že poslanci obecného zastupiteľstva, 
ktorým ste vo voľbách dali dôveru budú tomuto úsi-
liu nápomocní.
   Počas uplynulého roka sme prekonávali prekážky, 
ale sa aj tešili z dokončených diel a úspechov. Dú-
fam, že, vy občania, ste prežívali úspechy Polomky 
a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce 
na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Na-
priek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požia-
davkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále ne-
dostatočným finančným zdrojom som presvedčený, 
že zveľaďovať Polomku a zvyšovať úroveň kvality 
života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.
   Rok 2010 sa niesol v znamení veľkých investič-
ných stavieb a rekonštrukcií. Dominovala rekonštruk-
cia základnej školy, budovanie zberného dvora, kto-
rý prispeje k zvýšeniu ochrany životného prostredia 
v našej obci. Príroda, ale aj občania a návštevní-
ci obce iste ocenili systematické odstraňovanie di-
vokých skládok v našich dolinách, ktoré sa stáva-
jú miestom oddychu a relaxu mnohých ľudí. Kvali-
tu života ovplyvňuje aj stav miestnych komunikácií. 
V uplynulom roku sa položil nový asfalt na uliciach 
Nová, Štúrova horná časť, Janka Kráľa a prepoj ulíc 
SNP a Bernolákova. Uskutočnila sa prístavba budovy 
obecného úradu a v týchto dňoch sa vykonávajú in-
teriérové práce, dlažby, sanita a podobne. 
   No nielen stavebným ruchom žije obec. Kultúra, šport 
a duchovná oblasť sú neoddeliteľnou súčasťou života 
obce. Uskutočnilo sa množstvo kultúrnych a športo-
vých podujatí. Po dvadsaťročnej práci v našej farnos-

   V najbližších mesiacoch sa bude 
tuhý komunálny odpad a separova-
ný odpad zbierať podľa nasledov-
ného harmonogramu:
TKO - kuka nádoby:
   8.1.20011, 22.1.2011, 12.2.2011
Separovaný odpad:
   1.2.2011, 1.3.2011
   Prosíme občanov, aby vyseparo-
vaný odpad vyložili pred brány naj-
neskôr do 7 hodiny v deň zberu. Zá-
roveň žiadame občanov, aby plas-
tové fľaše stlačili, čím sa značne 
zmenší ich objem a šetria priestor 
na vozidle. Ďakujeme.

   Je toto normálne? Táto otázka prebehla hlavou azda každému, 
kto v sobotu 8.1 doobeda prechádzal popri parku pred kultúrnym 
domom. V noci z piatka 7.1. na sobotu niekto rozbil komplet všetky 
sklenené výplne na vchodových dverách kultúrneho domu. Všade 
plno skla a diery vo dverách pravdepodobne od vykopnutia. Asi to 
bol super adrenalínový pocit pri rinčaní skla. Nie však pre pracov-
níkov, ktorí doobedie voľného dňa trávili zasklievaním vchodových 
dverí. Adrenalín to určite nie je ani pre obecnú pokladňu, ktorá mu-
sela škodu uhradiť. A že to nie je zanedbateľná položka to je isté.
   Vandalizmus je fenomén s ktorým žijeme roky. Či môžeme na 
tom niečo zmeniť? A veruže môžeme. Stačilo by byť všímavej-
ší k svojmu okoliu. Netváriť sa že nevidím, nepočujem, nepoviem. 
A keďže dnes nič nie je zadarmo, obec vypísala finančnú od-
menu za informáciu o páchateľovi či páchateľoch tohto činu. 
Ak ste teda v noci zo 7. januára na 8. januára videli niekoho 
pri tomto nepochopiteľnom čine, ohláste to starostovi obce 
Ing. Jánovi Lihanovi.
   Ozaj rodičia dospievajúcich detí, máte aspoň tušenie kde sa vo ve-
černých hodinách nachádzajú vaše deti, čo robia a s kým sa stýka-
jú? Ak áno isto viete že vaše deti to neboli. Alebo, žeby to bolo inak?

Diana Ďurčenková

Vypísaná odmena

Harmonogram
zberu TKO

a separovaného
odpadu

Poplatky za zvoz odpadu
na rok 2011

Daň za psa
Obecný úrad v  Polomke oznamuje majiteľom 
psov, že daň za psa na rok 2011 je splatná do 31. 
januára bez vyrubenia. Výška dane je 3.50 €. Ma-
jitelia psov môžu daň zaplatiť v pracovné dni od 
7.30 – 15.30 na obecnom úrade.

Vážení spoluobčania, ti sme sa rozlúčili s duchovným otcom Jozefom Pa-
lušákom, ktorému na novom pôsobisku prajeme veľa 
úspechov a privítali sme duchovného otca Micha-
la Jenču, ktorému sa, ako dúfame, bude u nás páčiť. 
Som úprimne rád, že všetkým dobrovoľným spolkom 
v našej obci ako Brezinkám, hasičom, Jednote dô-
chodcov a ich speváckej skupine, futbalistom a iným 
športovcom sa uplynulý rok darilo a srdečne im ďa-
kujem za úspešnú reprezentáciu Polomky.
   Veľa času by bolo potrebné na vymenovanie všet-
kého, čo sa urobilo. V tento slávnostný deň Nového 
roka je však potrebné hľadieť dopredu, na dni, kto-
ré sú pred nami a naplánovať to všetko, čo je ešte 
potrebné urobiť.
   Je potrebné dokončiť rekonštrukciu obecného úradu 
a pokračovať na oprave obecných budov. 
   Pre obec bude veľmi dôležitá realizácia projek-
tu zmeny palivovej základne pre lacnejšie a efektív-
nejšie vykurovanie všetkých obecných budov, kto-
ré momentálne značne zaťažuje obecný rozpočet 
a v niektorých budovách je už zastaralé a porucho-
vé, dokončiť realizáciu projektu zberný dvor, začať 
realizovať projekty kanalizácie. Z nových vyhláse-
ných výziev zo zdrojov EÚ chceme pripraviť projekt 
„Pitná voda Hámor“.
   Realizácia týchto plánov je iste potrebná. No vy-
žaduje si okrem ľudského úsilia a techniky aj finan-
cie. Obec v roku 2010 získala prostriedky na úspeš-
né projekty v sume 5 721 173,08 €. 
   Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii hospo-
dárstva Slovenskej republiky, naša obec je na tom 
relatívne dobre. Preklenuli sme obdobie znížených 
príjmov podielových daní a podarilo sa nám ukon-
čiť úverové a lízingové zmluvy. Vyžadovalo to však 
prísne dodržiavanie úsporných opatrení a mnohé 
škrty v obecnom rozpočte a obmedzenie podpory 
mnohých činností v obci. 
   Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylep-
šiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, prá-
ce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, 
ochoty a tolerancie.
   Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, 
ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľa-
deniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i du-
chovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne 
v rukách jej občanov.
   Do nového roka 2011 vám občanom prajem viac 
krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nená-
visti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápe-
nia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom 
i osobnom živote. 

Ing. Ján Lihan, starosta obce



Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň,
hmla studená padá na polia,
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Nezomrel. Spí, má len sen,
je krásny, sníva sa mu o tých,
ktorých miloval a ktorí milovali jeho.

Dňa 6.1.2011 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a starý otec 

Jozef Šandor
S láskou a úctou spomínajú manželka,

synovia a dcéra s rodinami.

SPOMÍNAME
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Výsledky súťaže: 
I. kategória začiatočníci

1. miesto
Natália Habrmanová a Lucia Vl-
čeková
2.miesto
Veronika Borloková a Iveta Antolová
3.miesto
Naďa Riapošová a Veronika Šulková

II. kategória pokročilí
do 12 rokov

1.miesto
Tomáš Gajda a Nikola Sedmáková
2.miesto
Marek Giertl a Iveta Šulková
3.miesto
Filip Kotoč a Terézia Kotočová

III. kategória pokročilí
nad 12 rokov

1. miesto

   V sobotu (20.11.2010) o pou 
druhej bu odchot spret doktor-
ki. ja som prišou narokom o 10 
minut pozďejši, že aspom ras 
budu aj na mňa ćekať. Aľe ďab-
la. Čekalo sa, aľe nie na mňa. 
Na koho? Nepoviem. Ebes us 
chodiv nervozni kolo autobu-
sa (bo vuon nas viezov) a pac-
kau jednu cigaretľu za druhou, 
bo za jazdi neśľebodno. A ja vo-
lam: ,,Noze otvor zadňu kapotu 
ot motora, ze ci nam nahodou 
nafta ňeťece“, aľe śitko mau f 
poriatku a privodnu haďicku 
na naftu mau novu panciero-
vu. Hneť som zobadau, ze mam 
dociňeňa s poriadnim soferom, 
bo aj motor bu cisti, ňezapac-
kani, nie ako eSaďáci maju na 
tich rachotinach a  hocďe po-
tom vihariaju. Pocas prehliatki 
motora zme buli us koňecňe 
kompletni a tak zme mohli isť. 
Hľaďim nalada v autobuse ne-
bars. Racem si chlopov - štiria 
aj semnou a celkovi počet učin-
kujucich bu obmedzeni na 25. 
Ta co tu bulo robiť? Kazda rada 
draha. Ta som viťahnu s  taski 
fľasocku a volam Jankošovi: Ta 
uľej nam „obmedzenim“. Me-
dzicasom Dada us lievala od-
zadku. Ta zme kośtovali s tej i s 

Zasaj zme buli
v Rozňave

tej a na Vaľkovňi us bula nala-
da prijaťelňejśa. Ľenze co ťeras 
na krizovatki na Pustom poli?) 
Neznali zme ďe sa hnuť, bo Dží-
PíEs- ko ot Ďurcenkov s nami 
nebulo (ňeznam ci ho us ňet-
riaslo pret voľbami ot zhaňa-
ňa hlasov). Ta zme si ľen uľaľi, 
aj sofera zme mali sveta sku-
senoho, bo tam ďe zme šľi, bu 
ďeň pret tim, ta zme potriafiľi. 
Otparkovaľi a potom poluom-
skim hura sistemom kto buďe 
prvi, zme hrmeľi do kulturňa-
ku s taškami v hršťi. Keť zme sa 
rozhľaďeľi ďe zme co zme? Ta, 
tu kamaraťi, tam znami a  tak 
zme sa pomalicki vitaľi a zdrav-
kaľi. Potom zme buľi vistupo-
vať a pritom zme sa zoznamiľi 
s ceskiňami. Buli celki takie, jak 
bi som to? „ Poreznie“. Aj ot nas 
sa dajak ňeotťahovaľi, aj smrk-
li z  naśej, mi zas z  ich fľaśoc-
ki a ľadze druźba bula na sve-
ťe ako aj v  Liptovskom Miku-
laśi. Po vistupeňi bu vihodno-
covaci seminar, tam bulo śitko 
f poriadku a  nasľedovala voľ-
na zabava. V zale bulo jedeňa 
ňemilobohu. Riskov, fasirok, 
śalatov, chleba, vina, paľenki, 
kolace aj zakuski aľe dobośka 
ňebula. Do tanca hrali vichi-

reni muzikanti, viťazi viacerich 
suťaži. aľe voľak sa nam to ňe-
viďelo, akobi na jedno kopito 
z jednoho regionu. Hľadim na 
Sejkuľa, ten mau kislu tvar. Vo-
lam: „Maňo kim toťito dohraju 
kolo, ta sa nalaťťe“. Toti dohraľi, 
mi zme zacaľi a ľuďe ľen na to 
cekaľi. V ten moment zme buľi 
opkoleseni v  takich kruhoch 
ako keť šmariťe skalu do vodi 
a  huk, spiev, taňec. Toti dru-
hi muzikanti si us do rana na 
podijume aňi ňevrzli a pekňe 
krasňe museľi zisť gu nam gu 
vstupnim dveriom (ďe zme buľi 
rozloženi) a hraľi druhie husľe, 
bo prvie hrau naś Jano Gordu-
lič. O pou hoďinu už aj cimbal 
zniesľi gu nam dolu a  zaba-
va išla do rana v plnom pruďe. 
Zasaj zme sa dobre zapisaľi. Na 
druhi ďeň som ňebu us aňi za-
chripnuti, bo som ťeľo nespie-
vav ako po druhie roki. Stacilo 
zacať a uzaj sa lapaľi ľuďe doo-
kola, bo nas uz poznaľi. O 4-tej 
rano zme uz buli doma. Sicia 
f poriatku, nik ňebu zabľuva-
ni aňi oźrati. Vipituo zme maľi 
viaceri, aľe to uz gu tomu patri. 
Śkoda ľen, źe mi prekazili ženi 
z  Gemerskej Polomy keť som 
kceu isť pozdraviť biskupa na 
roźňavsku diecezu. No co u za-
zdaj inokedy. A  citajťe pekňe 
poluomskie novinky aj keť nie 
sa odomňa clanki. 
Zdravi Vas ujo Tuli. „Do citaňa“

   Pasienkové spoločenstvo v Polomke oznamuje členom spo-
ločenstva, že volebné obdobie orgánom spoločenstva skončí 
v marci 2011. Valné zhromaždenie v marci 2011 zvolí nové or-
gány na obdobie 2011- 2015. Podľa stanov spoločenstva majú 
právo voliť a byť volení, tiež právo navrhovať kandidátov do or-
gánov spoločenstva. Návrhy môžu predložiť osobne v kancelá-
rii spoločenstva alebo anonymne vhodením návrhu do poštovej 
schránky vo verande v budove spoločenstva do 31.1.2011. Ná-
vrh musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu kan-
didáta a do ktorého orgánu je navrhovaný – predseda spolo-
čenstva, predseda dozornej rady, člen výboru, člen dozornej 
rady. Členom dozornej rady môže byť aj osoba, ktorá nie je čle-
nom spoločenstva.

Výbor Pasienkového spoločenstva
v Polomke

December v ZUŠ–ke
   Dňa 19.12. sa v telocvični Základnej školy v Závadke nad 
Hronom konal už druhý ročník pohárovej tanečnej súťaže 
s názvom „Tanečné nádeje Horehonia“. Súťaž sa uskutoč-
nila v spolupráci s Jurajom Fáberom a jeho Faber dance 
school. Na všetkých sedemnásť tanečných párov prísnym 
okom dohliadala päťčlenná porota v odbornom zložení. Ta-
nečníkov výkrikmi a potleskom podporovali fankluby ro-
dičov, priateľov a známych. V rámci voľného programu sa 
predstavilo 15 žiakov  MŠ v Heľpe, ktorí našu umeleckú ško-
lu navštevujú od septembra. Pre všetkých účastníkov ako 
aj pozorovateľov súťaže bolo pripravené malé občerstve-
nie. Nechýbal moderátor večera Mgr. Juraj Borsek – vedú-
ci tanečného odboru, ktorý sa zhostil svojej úlohy naozaj 
skvele. Atmosféru dotvárali svetelné efekty, nádherné ta-
nečné róby a rytmická hudba. Najlepšie tanečné páry vo 
svojich kategóriách získali diplom, medailu a sladkú od-
menu. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší úspeš-
ný ročník súťaže.

Erik Bošeľa a Zuzana Oravkinová
2.miesto
Pavel Giertl a Alexandra Bošeľová
3.miesto
Kristína Turčínová a Michaela  Orav-
kinová

   Vianočný program sa v našej Zá-
kladnej umeleckej škole Polomka 
koná pravidelne každý rok pred Via-
nocami. Tento rok opäť nebol vý-
nimkou. Vianočný program, kto-
rý sa tento rok uskutočnil v utorko-
vý podvečer 21.12. prilákal naozaj 
široké horehronské publikum. Kon-
certná sála ZUŠ naplnená až po 
okraj obecenstvom doslova praska-
la vo švíkoch. Zazneli klasické ako 
aj moderné skladby od sólových až 
po komorné čísla v zložení rôznych 

hudobných nástrojov. Pokoj a sláv-
nostnosť adventného večera pod-
čiarkovali kolekcie kolied. Predsta-
vil sa aj tanečný odbor a to nielen 
spoločenskými, štandardnými a la-
tinsko-americkými tancami, ale aj 
krásnymi róbami a oblekmi. Výtvar-
níci pod vedením Akad. mal. Eriky 
Šándorovej si zobrali slovo v pre-
zentácii, výzdobe a vianočnej vý-
stave, ktoré dotvárali atmosféru 
a podnecovali detskú obrazutvor-
nosť. Okrem Vianočného progra-
mu v Polomke naša škola usporia-
dala tri vianočné koncerty - na Be-
ňuši, v Pohorelej a v Závadke nad 
Hronom. Veríme, že aj prostredníc-
tvom nášho Vianočného programu 
a koncertov ožilo to zvláštne a od-
veké čaro adventu – času príprav 
najkrajších sviatkov roka a že hos-
tia odchádzali naladení na tú pravú 
vianočnú atmosféru. Vážení čitate-
lia! Naša základná umelecká ško-
la vám do nového roka 20011 pra-
je veľa zdravia, pokoja, šťastných 
chvíľ, osobných ako aj pracovných 
úspechov. Zároveň sa vám chce-
me poďakovať za vašu priazeň, 
ktorú ste nám zachovávali. Dúfa-
me, že nám váš kultúrny duch osta-
ne verní aj v novom roku. Už one-
dlho si budete môcť na našej inter-
netovej stránke www.zuspolomka.
sk pozrieť fotografie z obidvoch na-
šich akcií ako aj nové linky videí na-
šich žiakov.

Mgr. Stanislava Kokavcová,
riaditeľka ZUŠ Polomka

Anna Tokárová, Odbojárov 18 – 85 rokov
Emília Mesiarkinová, Nová 16 – 80 rokov
Mária Mesiarkinová, Komenského 50 – 80 rokov

Narodení: Brozman Matúš, Sládkovičova 12
                 Puška Martin, Osloboditeľov 41
                 Koštiak Filip, Komenského 129
                 Puška Kevin, Hronská 26
                 Prebble Oliver Ján, Kraskova 25

Prihlásení: 0

Odhlásení: MVDr. Ďurčenka Andrej, Komenského 37
                  Michalisková Martina, Ždiarska 65
                  Saksová Lucia, Komenského 127
                  Donoval Viliam, Komenského 127

Zomretí:     Hrabovská Anna, SNP 89 – 72 rokov
                  Lihan Jozef, Jánošíkova 17 – 82 rokov
                  Guzma Ján, Ždiarska 46 – 76 rokov

Počet obyvateľov k 31.12.2010 – 3003

Voľby do orgánov Pasienkového
spoločenstva v Polomke

   Obecný úrad v Polomke upozorňuje občanov na po-
vinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti  
v termíne do 31.1.2011. 
   Povinnosť podať daňové priznanie majú občania, ktorým 
v roku 2010 vznikla daňová povinnosť. To znamená, kto-
rí nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť – stavbu, pozemok, 
poľnohospodársku pôdu  kúpou, darovaním, dedením a pod.
Tlačivá na podanie daňového priznania si môžete vyzdvih-
núť na obecnom úrade.

Daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti na rok 2011
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Každý rok sa 1. januára schá-
dzajú štátni a cirkevní predsta-
vitelia v chrámoch, aby spo-
ločne prosili v prvý deň nové-
ho roka o pokoj a požehnanie 
pre svoj národ. Nie je to inak 
ani v našej obci. Na novoroč-
nej svätej omši sa zúčastni-
li poslanci obecného zastupi-
teľstva na čele so starostom 
obce p. Ing. Jánom Lihanom, 
zamestnanci obecného úradu 
spolu s predstaviteľmi cirkvi 
a farníkmi a chlapi z folklór-
nej skupiny Brezinky. Spoloč-

   Brezinky ma opäť prekvapi-
li. Prekvapili ma vlani s progra-
mom Repete a teraz opäť zbo-
rovým a operným spevom.
Že Milan „Tuli“ Šuchaň vie spie-
vať vieme dávno. Že Darina Ku-
bušová, Zuzana Pompurová a  aj 
ostatní vedia spievať vieme tiež. 
Ale že sa dajú nahovoriť na ta-
kéto niečo náročné (a predsa 
len dosť odlišné ako sú ľudovky) 
a urobia takýto krásny program 
– to ma prekvapilo a príjemne. 
Ďakujem. Asi málokde majú ta-
kéto všestranné umelecké te-
leso - a podotýkam – amatér-
ske, ktoré vie pripraviť program 
na každú príležitosť.
   V súvislosti s vianočným 
programom mi napadlo, či si aj 
v okolitých obciach niečo pripra-
vili, či by to nestálo za pozretie, 
vypočutie. Tento náš program 
(úspech si vždy privlastňujeme 
všetci, prepadák by bol „ich“ J ) 
by si zaslúžil, aby ho videli aj inde 
na Horehroní (aspoň), nie len 
na Bacúchu. Počula som, že ak 
Brezinky niekam pozvú, tak pôj-
du, ale samy že sa núkať nebu-
dú. Škoda. Možno to niekto uro-
bí za nich. Prípadne na výmenu.
   Neprekvapilo ma, ale o to viac 
potešilo to, že spolupracovať ľu-
ďom zo susedných obcí sa darí 
lepšie, ako tým, ktorí nás zastu-
pujú na vyššej úrovni (starosto-
via, poslanci obecných zastupi-
teľstiev). Je to iste nie len pro-
spešné, ale najmä obohacujúce 
pre všetkých.

Michaela Heretová

   Svetlo v hľadisku zháša, opona sa otvá-
ra, svetlá na javisku sa pomaly rozsve-
cujú, predstavenie sa začína... „Klasic-
ký“ začiatok. Uvedomujem si ešte, že aj 
kulisy sú „klasické“, alebo lepšie pove-
dané, „klasicky Ivanove“ .. hraničiace až 
s abstraktnou jednoduchosťou a pritom 
je v nich zašifrované množstvo informá-
cií. Napadá asociácia s binárnou sústa-
vou ... Tam je tiež v zdanlivo chaotickom 
zhluku núl a jednotiek uschovaných toľko 
informácií, že si to nevieme ani predsta-
viť. Tam nuly a jednotky, tu čierna a biela 
zobrazuje v jednom momente ochranný 

   Nezvyčajné, nekrojované vystúpenie malých i veľkých Breziniek a ich hostí, 
v piatok 7.1.2011, bolo sviatočné a nádherné. Zimná scéna na javisku, umoc-
nená zimou v sále, dotvárala vianočnú atmosféru. Tancujúci zlatovlasý anjel 
držiaci ochrannú ruku nad chorou, chudobnou vdovou s malými dietkami, ich 
veľká dôvera, láska a prosby k malému Ježiškovi naplnili mnohé oči slzami. 
Vynikajúca hudba, precítený spev sestier Kirschových, “nášho Tuliho“ ( kto-
rý má mnoho a mnoho podôb) a ostatných účinkujúcich vrátil do našich sŕdc 
spomienky na Vianoce, ktoré už ustúpili všedným dňom. 
Keď sme stáli na autobusovej zastávke spoločne s našimi klientkami z DSS 
Pohorelská Maša, niekto sa jednej z nich spýtal, či sa jej vystúpenie páčilo. 
„Áno, páčilo, lebo naša Katka vyberá vždy len krásne vystúpenia, “ odpove-
dala. Nuž, ja tieto úprimné slová jej vyznania, odovzdávam všetkým kultúrnym 
pracovníkom a ochotníkom z Polomky, Závadky n.Hr., Heľpy a Pohorelej, kam 
radi chodíme na rôzne podujatia, a kde nás ľudia s dobrým slovom  prijímajú. 
   Želám všetkým čitateľom polomských noviniek šťastlivý rok 2011.

Katarína Malčeková, Hámor
PS:  Po mnohých rokoch sa i do Hámra vrátila vianočná výzdoba, pričom táto 
ľadová krása hviezd na verejnom osvetlení spoločne so záľahou bieleho sne-
hu rozjasňovala tmavé noci. Ďakujeme. Nový Rok

Vianočné tajomstvo
v podaní Breziniek

Prekvapenie

val našich hôr navôkol, v zápätí ale z nich 
sála zima, chlad .. z hôr ?, či z ľudských 
sŕdc?, a chvíľu na to sa z nich už akoby 
ozýval výskot detí šantiacich v snehu. Po 
chvíli ale prestávam detailne vnímať nie-
len kulisy, ale i slová. Prestali existovať 
noty, takty... ostala iba symfónia.
   Niekde v podvedomí si uvedomujem 
myšlienku, že o tomto, čo práve zažívam, 

musím napísať, musím sa o to podeliť... 
aj keď v duchu budem nadávať na toho, 
kto vymyslel i a y, kopec čiarok a dĺžňov 
a podobných komplikácií, ktoré netuším, 
kedy ako správne použiť... Keď som si 
ale po chvíli uvedomil, že je zbytočné 
ukradomky si utierať slzu z kútika, keď-
že aj tak za ňou nasleduje ďalšia, uve-
domil som si aj to, že zase nič nenapí-
šem. Môj slovník je príliš obmedzený na 
to, aby som vyjadril to, čo by som vyjad-
riť chcel. To sa nedá písať, to sa musí za-
žiť. Takže v podstate jediné, čo k tomu čo 
sa tam na javisku udialo, viem napísať, je 
ĎAKUJEM.                   František Hereta

ne prosili o požehnanie pre Po-
lomku a všetkých jej obyvate-
ľov. Po svätej omši na farskom 
úrade sa novoročný prípitok p. 
kanonika Michala Jenču niesol 
v duchu prosieb o blaho našich 
občanov a farníkov. Na záver 
sa ku všetkým prítomným pri-
hovoril starosta obce a spoloč-
ne pozdvihli poháre k novoroč-
nému prípitku. Veríme, že ako 
na Nový rok, tak po celý rok 
sa budeme spoločnými sila-
mi a spoluprácou snažiť o roz-
voj našej obce.                      rr

Po troch kráľoch
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Školský úrad Polomka
   Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve obec ako školský úrad vykonáva niektoré činnos-
ti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry na základe doho-
dy medzi obcami,  pričom celkový počet žiakov škôl v týchto ob-
ciach je najmenej 1000. Spoločný školský úrad  so sídlom v  Po-
lomke pracuje  pre obce:  Polomka, Bacúch, Závadka nad Hronom, 
Heľpa, Pohorelá, Telgárt, Beňuš a Šumiac. Činnosť školského úra-
du odborne zabezpečuje jedna zamestnankyňa, ktorá spĺňa kva-
lifikačné predpoklady. 

Verejné osvetlenie
   Projekt pod názvom Modernizácia a riadenie verejného osvetle-
nia v obci Polomka bol dňa 4.12.2008 schválený na Slovenskej ino-
vačnej a energetickej agentúre. Celková dotácia bola 106 959,36 
€, spolufinancovanie obce bolo 11 884,06 €. Od mája do konca 
októbra 2009 sa vymenilo 265 svietidiel a výložníkov, rozvádza-
če v obci aj v časti Hámor a bol zavedený systém riadenia verej-
ného osvetlenia S.E.R.V.O. Projekt prinesie úsporu 30% spotreby 
elektrickej energie a bol financovaný z Finančného mechanizmu 
EHP ( Island, Lichtenštajnsko), z Nórskeho finančného mechaniz-
mu, štátneho rozpočtu SR a obecného rozpočtu. Projekt realizo-
vala Obec Polomka s.r.o. Projekt prispel aj k skrášleniu našich ulíc.

Kultúra a kultúrne podujatia
boli za uplynulé roky značne finančne poddimenzované v dôsled-
ku nepriaznivého stavu v  celonárodnom hospodárstve. Napriek 
týmto negatívnym skutočnostiam kultúrna činnosť neustala a ne-
stagnovala. Práve naopak. Rozvoj kultúry a samotný kultúrny život 
v  obci je nemysliteľný bez úzkej spolupráce záujmových skupín 
ako folklórna skupina Brezinky, detský folklórny súbor Brezinky, 
country skupina Tulibanda, záujmových krúžkov žiakov základnej 
školy,  špeciálnej školy, základnej umeleckej školy, materskej ško-
ly, cirkvi a občianskych združení. Podarilo sa založiť seniorskú žen-
skú spevácku skupinu, ktorá s finančnou podporou obce úspešne 
obec reprezentuje na rôznych prehliadkach v okrese i mimo neho. 
Financovala sa doprava a ošatenie tejto skupiny. 
   Rok 2006 sme končili tým, že sa pripravuje vydanie prvého CD 
nosiča folklórnej skupiny Brezinky. Vo februári 2007 bolo CD Bre-
zinky, Brezinky vydané a  slávnostne pokrstené. Tým sa ukončila 
jedna etapa súboru a začala sa druhá, v ktorej folklórna skupina 
oslávila 55. výročie založenia a detský folklórny súbor 15. výročie 
znovuobnovenia činnosti. Pri tejto príležitosti bol natočený film 
s veľkou historickou výpovednou hodnotou. 
   V  spolupráci so všetkými uvedenými záujmovými spoločen-
stvami sa podarilo zorganizovať všetky tradičné podujatia v Po-
lomke a  to: Krnačky, Deň učiteľov, Deň matiek, Detský folklórny 
festival, Rodeo, Dni obce, Prehliadky seniorských speváckych sku-
pín, Dožinky, Príchod Mikuláša, vianočné programy, fašiangové 
programy a stretnutia spriatelených obcí Poloma, Gemerská Po-
loma a Polomka. Dokonca sa podarilo pre túto spoluprácu získať 
aj obec Pustá Polom z Českej republiky. Najviac nás teší úspech 
folklórnej skupiny Brezinky, ktorá sa úspešne prezentovala na do-
mácich súťažiach a  to prvým miestom v  súťaži folklórnych sku-
pín v  Dubnici nad Váhom a  zlatým pásmom krajskej prehliadky 
folklórnych skupín v Čiernom Balogu. Okrem toho sa Brezinky zú-
častnili mnohých vystúpení na renomovaných folklórnych festiva-
loch ako Podpoľianske slávnosti v  Detve, Horehronských dňoch 
spevu a  tanca v  Heľpe a  na folklórnom festivale vo Východnej. 
Okrem toho obec s Brezinkami organizačne pripravili celovečer-
né programy s prezentáciou obce, ľudovými remeslami a tradič-
nými jedlami v  Banskej Bystrici v  programe Poďte ľudia na divy 
a v Bratislave v rámci programu večer autentického folklóru. Naj-
zaujímavejším a najprestížnejším bolo vystúpenie Breziniek v Sze-
gede v  Maďarsku a  v  Európskom parlamente v  Bruseli. Ľudová 
hudba a mládežníci sa zúčastnili aj turné v Meyenburgu v Nemec-
ku. Azda najväčším ocenením odborníkmi z oblasti folklóru bolo 
získanie postupu a účasti na celoslovenskej súťaži folklórnych sku-
pín v Liptovskom Mikuláši. Činili sa aj divadelníci, ktorí naštudova-
li a uviedli hru Deti jedného otca a deti z DFS nacvičili divadelné 
predstavenie inovovanej rozprávky Drevená krava. Nepodarilo sa 
však zrealizovať výstavbu Gazdovského dvora.

Hodnotenie volebného
obdobia 2006 – 2010

(pokračovanie z minulého čísla)

(Dokonč. v budúcom čísle)

Cieľová zastávka        Odchody zo zastávky
 Polomka, hostinec

Banská Bystrica AS                 7:12 a,  7:12x,  8:26x,  15:09,   15:52a, 17:46N
Banská Bystrica (Roosevelt. Nem.)   4:55x,  6:20x
Bratislava AS                            10:20 56f , 13:55 7f 
Brezno nem.                          13:06xw , 13:06c
Brezno ul. ČSA                         4:52x,  6:45c
Brezno, žel.st.                       6:20x, 6:51x, 7:12a, 7:12x, 7:52a, 8:26x, 8:31a, 
 10:20t, 11:44, 14:20a,14:26x, 15:09, 15:14, 
 15:52a, 15:58x, 16:49x, 17:15x, 17:16a, 17:59x, 
 19:04a, 19:39
Brezno, žel.st. (cez Bacúch)       4:55x, 6:05x, 6:16a, 6:45xw, 7:35x, 9:42x, 12:40a, 
                                                   14:11x, 14:50a, 16:14a, 16:20x, 17:46N, 22:26
Brezno, žel. st. (cez nemocnicu)    4:54x, 5:55x, 6:05x, 6:55x, 7:28x, 7:35x,
 9:01x, 10:04x, 10:42x, 12:40a, 12:50a, 14:50a
Podbrezová aut.st.                   14:46c
Podbrezová (Lopej, Turčan)           6:45c
Podbrezová ŽP a.s.                 4:47a, 13:00x, 20:40
Prievidza aut. st.                      16:55f1
Valaská (Piesok, aut.st.)            4:52x
Valaská (Piesok, závod ŽP)         12:55x

Cieľová zastávka       Odchody zo zastávky
 Polomka

Heľpa obch. dom                  5:55a, 8:51x, 9:28x, 14:18c, 15:00x,
 17:10x, 17:13N, 20:51N
Kežmarok AS                       8:00t, 16:25 456f
Pohorelá OcÚ                       6:33x, 7:26x, 10:43x, 14:51x, 15:48x, 20:56x
Pohorelá (Pohorelská Maša)     12:02xw, 12:02a, 13:23x, 13:49x, 18:24x,
 19:35, 21:29
Polomka konečná                  10:43a, 14:07a, 14:59, 17:00a, 18:31
Prešov AS                              8:30f1
Šumiac OcÚ                           5:38x
Telgárt OcÚ                         7:02x, 15:29a
Telgárt (cez Pohorelá)           5:38a, 13:50x, 16:35x
Telgárt, OcÚ (cez Šumiac)           5:38a, 7:11a, 9:47, 11:05, 12:36x, 13:35a,
 13:50x, 15:07x ,16:09 ,16:35x, 17:42, 18:45x,
 18:45a, 23:03
Valkovňa                              12:02c
Závadka nad Hronom          16:18x

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
www.sadzv.sk  Info:048 611 22 45

Platí od 12. 12. 2010

Cestovný poriadok

4    premáva vo štvrtok, nepremáva 23.12.,6.1.,21.4.,1.9.,15.9. a 17.11.
5    premáva v piatok a 23.12 a 21.4., nepremáva 24.12. a 22.4.
6    premáva v sobotu, nepremáva 25.12 a 1.1.
7    premáva v nedeľu a 25.4. a 29.8., nepremáva 24.4. a 28.8
N   premáva v posledný deň výkendu alebo školských prázdnin pred dňom
 školského vyučovania
x   premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,
 1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
a   premáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
c   premáva len v dňoch školského vyučovania
f   nepremáva od 24.12. do 1.1., od 22.4. do 24.4
f1  nepremáva od 24.12. do 2.1., od 22.4. do 25.4
t   premáva iba 24.12.,22.4.
w   premáva počas školských prázdnin


