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Duchovný otec osla−
vuje
Blahoželáme k stému
výročiu narodenia
Brezinky v Szegede
Hodiny na veži ožili
Ride cap

   Už 30 rokov počas sviatku
detí − MDD ožíva les v Polomke
detskými hlasmi. Podujatie
Cesta rozprávkovým lesom a
neskôr Zábavný les sa v našej
obci stalo už dlhoročnou tradí−
ciou.
   1. júna 2007 ho opäť pripra−
vili OZ TREND a ZŠ v Polomke
v spolupráci so Správou NA−
PANT pre žiakov ZŠ a všetky
deti, ktoré mali chuť prežiť pek−
ný deň v prírode, naučiť sa nie−
čo nové a zaujímavé a súťažiť
o zaujímavé ceny. Podujatie sa
opäť konalo v Ždiarskej doline
(Ďakujeme vlastníkovi pozem−
kov Urbárskej spoločnosti v
Polomke). Deti postupne pod−
ľa vekových kategórií prešli les−
ným chodníčkom, na ktorom sa
stretli so zaujímavými úlohami

   Organizátorom podujatia je Obec Polomka  a Slovenská asociácia westernu, ridingu a rodea. Súťaží sa westerno−
vých disciplínách − Trail, Western Pleasure, Reining,− čo je drezúra, ovládanie koňa, a pracovné úlohy; ako aj v divácky
atraktívnejších, rodeových disciplínach. Tie majú dve časti, a to rýchlostnú ako beh okolo sudov na čas po presne
určenej trase (Barrel Race) alebo slalom okolo šiestich tyčí (Pole Bending) a potom sú tri disciplíny, kedy jazdci pracujú
s dobytkom. Najprv trojčlenný tím jazdcov oddeľuje od stáda tri teľatá v časovom limite (Team Penning), ďalej samotný
jazdec oddeľuje jeden kus do pripravenej ohrady takisto na čas (Catle Penning) a chytanie dobytku do lasa.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu.

Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce
zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň :
28. júna  2007  (štvrtok)  o 18,00 hodine do obradnej
miestnosti v Polomke (kultúrny dom).
Program :
1/  Otvorenie
2/  Voľba návrhovej komisie
3/  Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4/  Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochra−
ny za I. polrok 2007
5/  Správa o stave separácie TKO
6/  Príprava osláv Dni obce
7/  Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/ Interpelácia a diskusia
9/ Rôzne − žiadosť o odpredaj pozemku, prehodnotenie od−
meny starostu obce

   V minulom čísle Polomských noviniek sme písali o histórii
vzniku Dňa Matiek a o jeho rozšírení vo svete. Ani naše deti
nezabudli na svoje mamičky a staré mamy a 13. mája im pri−
pravili pekný program v kultúrnom dome. Nedeľa ktorá patrila
len im sa niesla v atmosfére radosti a úsmevov, ktorými ne−
šetrili malí ani veľkí. Najprv sa predstavili deti z folklórneho
súboru Brezinky. Mladšie deti pod vedením p. Pisárovej a p.
Turčinovej predviedli program ,, Dedko povedzte nám rozpráv−
ku” a staršie dievky pod vedením p. Farkašovej program ,, Na
zábavu”. Po nich nasledoval divadelný súbor žiakov ZŠ v Po−
lomke POLOMČANÍK pod vedením p. Mesiarkinovej. Názov
programu ,, Chcete počuť rozprávku alebo o princeznej Jaj−
bôlke “ plne vystihoval jeho obsah. Rozprávkové predstave−
nie s podtónom reálneho života. Úspechy a pády, šťastie i
sklamanie, dobro i zlo. To všetko bolo obsiahnuté v tejto roz−
právke, v ktorej sa mohli spoznať mnohí. Deti s nenútenosťou
im vlastnou a profesionálnym podaním ukázali že nielen v roz−
právkach dobro víťazí nad zlom a aj princezné sa musia zme−
niť ak majú nájsť obyčajné ľudské šťastie a lásku.
   Práca s deťmi je iste veľmi ťažká a náročná. Nacvičiť a po−
staviť program na javisko nie je jednoduchá záležitosť. Vyža−
duje človeka celého, s láskou k deťom, k umeniu ako takému,
s vôľou obetovať volný čas a energiu. Z javiska počas pred−
stavenia bolo toto všetko cítiť. Ruku k dielu priložili aj autor a
realizátor scény Ivan Šuchaň. Na záver len jedna veta: Kto
neprišiel, môže ľutovať.

D.Ď

Les plný
detí

na stanovištiach pripravený−
mi pracovníkmi Správy
NPANT, učiteľmi a žiakmi ZŠ.
V cieli ich čakala sladká od−
mena. Na zakúpenie balíčkov
so sladkosťami f inančne
prispeli OZ TREND a Rodi−
čovské združenie pri ZŠ v Po−
lomke. Keď deti nabrali sily −
zjedli desiatu, čo im nabalili
mamy a zjedli perníky a kek−
síky z balíčkov − pustili sa do
súťaženia. Silu si merali v pre−
ťahovaní lanom, rýchlosť a
šikovnosť zas v prenášaní
pingpongovej loptičky na po−
lievkovej lyžici. Víťazi boli od−

menení vecnými cenami (trič−
kami, zápisníkmi, knihami,
DVD−nosičmi, pohľadnicami,
kalendármi, brožúrami...) od
firiem Slovanet a.s. a Gamo
a.s., a od Správy NAPANT.
Slnečné predpoludnie sa
skončilo. Počasie nám prialo,
deti sa zabavili, nikomu sa nič
nestalo, zdá sa, že všetci boli
spokojní. Ale nie je to celkom
tak. Po prvýkrát, čo sa podu−
jatie koná v Ždiarskej doline,
papiere a smeti museli poup−
ratovať organizátori. Doteraz
vždy si za sebou deti z Po−
lomky pozbierali papiere.
Tohto roku ich možno zviedlo
to, že keď ráno do doliny pri−
šli, našli tu už odpadky po les−
ných robotníkoch.

M. Heretová

Tradičné preteky
vo westernovom

a rodeovom jazdení
14. júl 2007 −sobota

Program podujatia:
7.30 hod − prezentácia, 8.30 − porada jazdcov, 9.00 − začiatok pretekov

Diciplíny:
Trail − dosp,mládež, Western Pleasure − dosp, mládež, Pole Bending − dosp, mládež, Reining

L  − mládež, Reining S − dosp, Barell Race − dosp, mládež, 13.30 − Slávnostný nástup
Disciplíny:

Lasovanie − dosp, Team Penning − dosp, Catle Penning − dosp
18.00 − Country zábava s TULIBANDOU

Miesto konania:
Športový

areál
v Polomke

Deň Matiek

Pozvánka na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

v Polomke

Foto: F. Hereta
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
MÁJ 2007

− profil Aluplast
(Nemecko)

− Kovanie Maco
(Rakúsko)

Kvalitné
plastové okná
za dobrú cenu

Firma BUDOWLANKA s.r.o.
Švermova 16

Brezno
0910 939 647
0911 939 647
048/6113798

IZERCIA
Predám Škoda Favorit 136L, r.v
1989, nové diely, letné a zimné
pneumatiky, v dobrom stave.
Cena 23.000 − dohoda možná tel:
0949225118, po 15.00
0949201523.

...
Predám celočalúnené válendy s
úložným priestorom. Vhodné aj
ako manželská posteľ. 2ks spo−
lu: 1400,−Sk 1 ks 800,−Sk Tel:
0908 935 603, 0905 293 461.

Narodení: Tkáčiková Simona, Komenského 110
Piliarová Paulína, SNP 55
Harvanová Kristína, Komenského 131
Bajúsová Saskia, Kraskova 13
Ferial Abd El Rahman Fathy Habka,
Komenského 33
Predajňová Miroslava, Mlynská 12
Ďurčíková Timea, Zápotockého 68

Prihlásení: Bullová Monika, SNP 135
Majerčíková Ingrid, SNP 15
Majerčík Patrik, SNP 15
Oceľová Alžbeta, Štúrova 26
Hoyos Rodriguez Marian, Osloboditeľov 45

Odhlásení: Danielič Peter, Komenského 21
Danieličová Monika, Komenského 21
Danielič Dominik, Komenského 21
Čonková Anna, Komenského 131
Čonka Roman, Komenského 131
Ing. Ďurčenka Radovan, Osloboditeľov 11

Zomretí: Štajer Ľudovít, Hronská 2 − 35 rokov
Počet obyvateľov k 31.5.2007 − 3060

V mesiaci jún 2007 oslavujú:
Agnesa Dupejová, Odbojárov 20 − 95 rokov
Mária Patrašová, Záhradná 24 − 85 rokov
Mária Spišiaková, Štúrova 11 − 94 rokov

Magdaléna Lihanová, Štúrova 33 − 93 rokov

   Dňa 27. mája 2007 sme v našej obci oslávili sté výročie na−
šej jubilantky Johany Vnukovej z ulice Komenského č. 115.
Slávnosť sa konala v kostole aj za účasti starostu obce a pred−
sedníčky Aktívu pre človeka, ktorí sa jubilantke spolu s pánom
dekanom prihovorili a popriali jej ešte veľa zdravia do ďalších
rokov života. Svätej omše sa zúčastnila aj rodina jubilantky,
ktorá ju prišla potešiť a prežiť s ňou túto slávnostnú chvíľu. Na
záver sa pani Johana aj napriek vysokému veku všetkým po−
ďakovala za úprimné slová, ktoré odzneli, ako aj všetkým ve−
riacim, ktorí sa spoločne s ňou modlili za jej zdravie a blaho a
tým prispeli k príjemnej atmosfére celej slávnosti.

Oslávili sme 100 rokov

   Už 17 rokov sa dennodenne stretá−
vame s našim duchovným otcom na
svätých omšiach vo farskom kostole.
V nedeľu navyše i v Kaplnke Sv.Anny
v blízkej osade Hámor. Keď treba,
ochotne zastúpi svojich kolegov v
Hronskom dekanáte. Staral a stará sa
o reštaurovanie vzácnych sakrálnych
pamiatok, kostola, sakrálnych stavieb,
zveľaďuje farnosť prístavbami, stavba−
mi i opravami.
   Leží mu na srdci blaho duší od tých
najmenších až po posledné zaopatro−
vanie svojich veriacich. Šíri náboženskú
a kultúrnu osvetu. Organizuje púte
doma i do zahraničia. Je hybnou pákou
cirkevného života v rámci diecézy i Slo−
venska. Všetkých nás vedie cestou spá−
sy a zblúdilých vie priviesť do náručia
cirkvi. To všetko a ešte oveľa, oveľa viac
robí náš duchovný otec Mgr. Jozef Pa−
lušák, dekan Hronského dekanátu a
správca farnosti v Polomke.
   A ak o veľkosti človeka hovoria jeho

Duchovný otec oslavuje
činy, potom je to práve on, ktorý pre nás
− jeho farníkov je tou pravou veľkou
osobnosťou. Jeho príkladné a humán−
ne správanie sa zaslúžilo o uznávanie
jeho autority nielen vo farnosti, ale i v
celom dekanáte.
   Keď prišiel pán dekan do Polomky,
mal iba 33 rokov. Roky plynuli ako voda
a 17. júna 2007 sa dožíva 50 tých naro−

   Starosta obce pán Lihan privítal na
zasadnutí poslancov obecného zastu−
piteľstva, prizvaných hostí pána Golia−
na,  pána Lašáka a ostatných prítom−
ných. Podľa prezenčnej listiny konšta−
toval, že na zasadnutí obecného za−
stupiteľstva je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, čím bolo zasadnu−
tie uznášania schopné.
   Starosta obce predložil na schvále−

Vás pozýva
na nákup textilu,

športového
oblečenia a obuvi.

V ponuke značky:
ZAJO, CAMPUS, X−IT, REJOICE,
KALOUGE, STYL, GRAND, KE−
FAS, TATRASVIT, EVONA, DU−
OTEX, PROGRESS.
− Termooblečenie, termopo−
nožky
− Mikiny, safari košele, noha−
vice,
− Klobúky, pončá, trek.palice
− Plavky
− Nočná a spodná bielizeň

Akcie:
Na tovar ZAJO

zľavy od 10 − 50%
Dopredaj detského textilu
a vybraných druhov tovaru

Kúpim
rodinný dom
v Polomke.

Tel:
0915 347 824,

919 34 31

Nám. M.R.Štefánika
− oproti zvonici

(nad Eurozmrzlinou)
Brezno

RUSANKA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polomke,
konaného dňa 17. mája 2007

nie program rokovania obecného za−
stupiteľstva.
   Tento bol všetkými hlasmi schvále−
ný. Obecné zastupiteľstvo sa zaobe−
ralo niekoľkými hlavnými bodmi a to re−
alizáciou biostanice a rekonštrukciou
obecného úradu. V týchto bodoch
obecné zastupiteľstvo:

A/ s c h v a ľ u j e
 Vypracovanie projektovej dokumentá−

cie pre stavbu bioplynová elektráreň
elektrického  výkonu 0,5 MV s rozvo−
dom diaľkového tepla − pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie, re−
alizačný projekt.
Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
vypracovať projektovú dokumentáciu
obecného úradu na ulici Oslobodite−
ľov č.12  podľa predloženej štúdie.

denín. To však nie je všetko. Náš pán
dekan dňa 13.júna 2007 slávi 25. výro−
čie kňazstva. A to je ďalší dôvod, aby
sme mu vyjadrili dvojnásobnú vďaku za
všetko, čo pre nás vykonal a robí.
   A tak k týmto krásnym jubileám mu
chceme popriať zdravia, šťastia a radosti
na poli kňazskej postati, od Pána hoj−
nosť milostí, v starostiach jeho vždy dosť
sily a Božiu pomoc v každej chvíli.

Vďační farníci Polomky

   Ako si čitatelia už určite všimli s Domom smútku sa začali
diať zmeny.  Najprv sa začalo s rekonštrukciou strechy po
dlhšej projektovej príprave v minulom roku. Pôvodná prak−
ticky plochá strecha už nevyhovovala a zatekala, čo sa pre−
javilo na omietkach . Obec sa preto rozhodla k radikálnemu
riešeniu− k vybudovaniu novej sedlovej strechy, ktorá bude
pokrytá ľahkou krytinou typu Ranilla. Práce na novom kro−
ve uskutočnili pracovníci obce a na dohody o vykonaní prá−
ce. Po ukončení strechy príde na rad fasáda budovy a ná−
dvorie.

 Ing. Stanislav Príboj

Dom smútku je
v rekonštrukcii

Foto: F. Hereta
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   Kým sa však uskutočnilo vystúpe−
nie na spomínanom galaprograme,
absolvovali sme dlhú cestu do Sze−
gedu, kde nás hneď po príchode ča−
kalo vystúpenie na kongrese spriate−
leného spolku. Samozrejme, že sme
prosbe pána Jána Benčíka − presedu
spolku, vystúpiť na ich výročnom kon−

   Nástupca Jána Samku, Matej Bara−
nay v polovici 18. storočia vlastnil želez−
norudné bane, no v tomto podnikaní
nemal veľa šťastia, pretože zámenná
cena rudy sotva stačila zakryť výdavky
spojené s ťažbou. Obrátil sa aj o po−
moc na správcu muránskeho panstva
Jána Táborského v Balogu, ktorý mu

Brezinky v Szegede
   O tom, že spolupráca a priateľstvo so Spolkom segedínskych Slovákov úspešne
pokračuje svedčí aj fakt, že v dňoch od 18. do 20.5.2007 Brezinky hosťovali v Szegede.
Mesto Szeged v rámci svojich dní mesta zorganizoval festival národnostných menších,
ktoré v tom kraji žijú. Na galaprograme, ktorý sa konal na námestí v centre mesta sa
predstavili ľudové súbory z Nemecka, Arménska, Bulharska, Rumunska, Slovenska a
Maďarska. Bolo nám cťou, že práve Brezinky reprezentovali Slovensko.

grese veľmi radi vyhoveli. Predstaviť
polomskú svadbu so zavíjankou, krá−
su polomského kroja a polomské pies−
ne ľudom, ktorí rozumejú aj nášmu
jazyku, sme si nemohli nechať ujsť.
Obdiv a pochvala z úst našich kraja−
nov, ktorí lásku k materinskému jazy−
ku a Slovensku prechovávajú už nie−

koľko generácií, bola balzamom na
naše duše. S o to väčšou radosťou
sme zrealizovali prekvapenie, ktoré
sme pre našich hostiteľov prichystali.
Úprimné poďakovanie patrí iniciátoro−
vi tohto prekvapenia. Pán František
Mikloško, hoci sám sa zájazdu nezú−
častnil, poslal do daru Jánovi Benčí−
kovi polomskú košeľu. Po programe
sme Jankovi košeľu obliekli a dievky
súboristky ho v nej poriadne vykrútili.
Obdarovaný Janko neskrýval pocity
vďačnosti a radosti. Pýšil sa v nej až
do ukončenia kongresu a darcovi na−
stokrát ďakuje.
   Slávnostný galaprogram bol na plá−
ne až na druhý deň a tak sme voľný
večer využili na prehliadku historické−
ho centra mesta Szeged. Stali sme sa
svedkami slávnostného sprievodu
predstaviteľov mesta a posvätenia
čaše vína − symbolu mesta v nádher−
nej katedrále. Atmosféra, samotná
stavba a výzdoba katedrály až vyráža−
la dych. Zrenovované pešie zóny, zre−

konštruované historické budovy a
domy, kaviarničky a parky. Príjemná
prechádzka po krásnom meste. Veľmi
nás zaujal jarmok ľudových remesiel a
ľudovo umeleckých výrobkov na mos−
te spájajúcom nové mesto so starým
na oboch brehoch rieky Tisa. V nede−
ľu sa niektorí zúčastnili svätej omše v
už spomínanej katedrále a voľný čas
sme ešte využili na návštevu ZOO. Po
obede sa už začala príprava na večer−
né vystúpenie. Oblečení v krojoch sme
prešli cez most do historického centra
mesta. Samozrejme nie len tak poti−
chu, ale tak ak sa na súboristov patrí.
S muzikou a spevom. Rozdávali sme
pozvánky na galaprogram. Nádherné

   Pod týmto názvom sa skrýva zaují−
mavé podujatie, ktorého sa zúčastni−
li deti z folklórneho súboru Brezinky.
Vybrali sa do Štátnej opery v Banskej
Bystrici, aby sa čo to naučili, videli a
skúsili a zabavili. Hneď vo vestibule
opery ich privítal principál, oblečený
v dobovom kostýme. Porozprával sa
s deťmi a oni ihneď pookriali. V
programe, ktorý
pripravili sólisti i
zbor baletu deti vi−
deli rôzne štýly a
druhy tanca. Prin−
cipál ich slovom
sprevádzal celou
históriou tanca od
kráľovských dvo−
rov až po dnešný
hip−hop. Niektoré
si mohli základné
prvky klasického
baletu vyskúšať

Kňaz majiteľ baní

Latinský text:
AD HONOREM Ss TRINITATIS HANC IMAGINEM FIE−
RI CURAVIT G. DN? ADRIAN, ARNOLD, INOLXTI
STRA, SOLIDIANI REGINIS SUB COMPAGE DNI BA−
RONIS ASTADEL LEUTEMAN TUIS IN MEMORIAM ET
SOLAIUM DEFUNCTA UXORIS SUSANE: IN TEMPLO
HOC SEPLUTE, DIE Z A.3 TRIS A 676
CUJUS ANIMA REQUESCAT IN PACE

odporúčal v ťažbe pokračovať.
   Baraanay ťažil v dvoch železnorud−
ných baniach v Polomke, ktoré neskôr
chcel odpredať z dôvodu, že mu štiav−
nická komora nepovolila postaviť želez−
ný hámor a prístupovú cestu. Roku
1759 ich prevzal erár, ale v tej dobe v
nich neťažil. Úmysel Mateja Baranay−

oho bol šľachetný, pretože najväčší
osoh z banského podnikania mali mať
poddaní, ktorým sa mohla poskytnúť
možnosť dobrého zárobku.
   Matej Baranay pôsobil v Polomke
ako kňaz do roku 1763, kedy vo veku
82 rokov zomrel.

podľa cirkevnej a obecnej kroniky
Mária Oceľová

Za správnosť údajov zodpovedá Mária Oceľová

Milí čitatelia, ponúkam Vám preklad latinského textu pod obrazom Svätej rodiny,
ktorý Vám venuje náš spriaznený pán asesor Mons. Ján Kubus.

Preklad:
Na česť Najsvätejšej Trojici
Tento obraz dal zhotoviť k hviezdnym výšinám slávny
Arnold Adrián samej kráľovskej Diane spolu s pánom ba−
rónom ASTADEL LUETAMANCIOM na pamiatku a
zármutok zosnulej manželke Zuzane, pochovanej v tomto
chráme dňa 17. februára 1676. Nech jej duša odpočíva
v pokoji.

Prevádzky:
Orlová 657, 976 69 Pohorelá (nepretržitá prevádzka)

tel.:
6196478, 0905 944462, 0905 410283

Chalupkova 8, 977 01 Brezno
tel.:

6112781, 0905 459641 (non stop)
0908 571343, 0905 944462

Milan Haluška

Ako sa robí tanec
priamo na javisku pri baletnej tyči. Pri
tanečných ukážkach ich skúšali, či
vedie o aký druh tanca práve išlo. Na
prekvapenie mnohých až na malé
výnimky deti tance uhádli. Najväčší
úspech však aj tak zožal dnešný hip−
hop. Po skončení tohto programu sa
ešte zďaleka výlet neskončil. Po pre−
chádzke mestom a nevyhnutných ná−

kupoch darčekov, sme sa zastavili v
Thurzovom dome v múzeu. Deti s
nadšením sledovali sprievodkyňu vý−
stavou − Hračky a bábky od nepamä−
ti. Mnohí sme spoznali hračky s kto−
rými sa hrávali nielen naši starí rodi−
čia ale aj my, trochu postaršia gene−
rácia. Obdivovali sme majstrovskú
zručnosť a vynachádzavosť našich
predkov, ktorí vyrábali pre potešenie
svojich detí hračky počnúc slamený−
mi, handrovými, hlinenými, drevený−
mi a neskôr kovovými a plastovými.
Taký široký záber mala zhliadnutá vý−
stava. Mladá sprievodkyňa si deti zís−
kala a tie jej radi odpovedali na otáz−
ky aj ohľadne bábok, ktoré sa vyskytli
v rôznych rozprávkach, divadelných
i televíznych. Od maňušiek až po
marionety. Po krásnej výstave nastal
čas návratu domov. Šťastný úsmev a
rozžiarené očká to bola odmena pre
vedúce, ktoré deťom tento zájazd pri−
pravili.

D.Ď

kroje očarili okoloidúcich a mať korunu
za každú fotku, čo si ľudia odfotili, boli
by sme boháči. Vystúpenie Breziniek
diváci na námestí ocenili potleskom a
poniektorí súboristi si vyskúšali aj pó−
zovanie pred objektívmi.
V pondelok ráno nasledovalo bale−
nie, posledné pohľady na krásne
mesto, rozlúčka s hostiteľom Jankom
Benčíkom,  spoločný obed a návrat
domov. Ak sa to podarí na rok zreali−
zovať, tešíme sa na našich priateľov
v Szegede. Ešte prd tým ich však
počas zimnej sezóny privítame u nás
a veľmi radi sa odvďačíme za pohos−
tinnosť a starostlivosť.

 Diana Ďurčenková

Pohrebné služby
v snahe zmierniť Váš žiaľ

PONÚKAME:
� truhly a doplnky v širokom sortimente

(pri kompletných službách zľava na truhlu 10%)
� drevené kríže a drevené kryty na truhly
� umelé vence, kytice a kahance rôznych druhov
� rezané kvety k smútočným aj slávnostným

príležitostiam

ZABEZPEČUJEME:
� prevoz zosnulých na území republiky

i v zahraničí, aj v doprovode smútočného sprievodu
� kompletné vybavenie pohrebných formalít
� výkopové práce
� kamenárske práce, pomníky a kripty

Vaša spokojnosť s dôstojným aktom rozlúčky
je náš cieľ.
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   Na lyžiarskom vleku sa v sobo−
tu a nedeľu 19.a 20. mája bicyk−
lovalo.  Za účasti 276 pretekárov
(nový rekord podujatia čo do poč−
tu pretekárov) aj so zahraničnou
účasťou prebehli preteky prvého
kola RIDE Cup Slovenska na Ly−
žiarskom stredisku Polomka Buč−
ník. Organizátor podujatia okrem
iných bola aj Obec Polomka. V
sobotu  p reb ieha l i  t rén ingové
jazdy a poniektorí súťažiaci to
otáčali až do únavy. Nato ,že ten−
to pretek je nabitý adrenalínom
skoro na každom kúsku trate na
mnohých to nebolo ani vidieť a
lete l i  dole kopcom ako blesk.
Taktiež zamestnanci lyžiarskeho
strediska aj so starostom toho

   Pre našich obyvateľov termín
separovaný zber, už nie je ne−
známym pojmom. Teda aspoň
dúfame! Keďže v obci prebieha
separovaný zber už dávnejšie,
tak to hádam vie  každá domác−
nosť. No aj to, že sa to oplatí (aj
finančne) hlavne, že to má
význam (pre životné prostredie
teda pre nás všetkých).
   Veď ročne sa na Slovensku
vyprodukuje 1,8 miliónov ton ko−
munálneho odpadu Asi najväč−
ší podiel na rastúcom množstve
našich odpadov majú v súčas−
nosti obaly.  Obaly neškodia iba
ako odpad, ale počas celého
svojho “života”, ktorý  sa  volá:
Životný  cyklus obalu.
   Pre výrobu každého obalu je
potrebné najskôr vyťažiť suro−
vinu a získať energiu. Potom
putujú suroviny do tovární, kde
sa z nich vyrobí obal. Priemy−
sel   znečisťuje škodlivými lát−
kami ovzdušie, pôdu, vodu. Zá−
kladné suroviny aj hotový obal
putujú veľké vzdialenosti, kým
sa dostanú k spotrebiteľovi.
Vyrobený obal si niekto kúpi a
po vybalení výrobku vyhodí do
koša. Vzniká odpad, ktorý zo
skládok a spaľovní znečisťuje
ovzdušie, pôdu a vody. Tomu
celému sa hovorí životný cyk−
lus obalu.
   V našej obci  v rámci separo−

    Už po niekoľký krát bolo nelicho−
tivými nápismi popísaná bočná ste−
na na budove starej pošty vedľa
obecného úradu a aj iné budovy v
obci. Podľa kresby a obsahu textu
bolo zrejmé že autormi týchto nápi−
sov sú mladí ľudia, ktorí už vanda−
lizmus berú ako šport či hobby. Po−
sledná takáto udalosť však podľa
textu naznačuje, že v úlohe vanda−
lov mladých ľudí úspešne nasleduje
aj staršia generácia, ľudia v zrelom
veku, ktorí by si svoje osobné invek−
tívy mali už vedieť vyriešiť aj iným
spôsobom.

Začína vandalizmus aj u starších?
    Úsilím pracovníkov obce je zveľa−
ďovať a skrášľovať majetok obce a nie
vynakladať energiu na opravu poško−
dených vecí. Veľmi často nás obča−
nia kritizujú, že v obci nie sú uprave−
né rigoly, vykosený cintorín a pod.
Kde však nachádzať prostriedky a
energiu na všetky potrebné práce,
aby sme mohli ísť dopredu a nie sa
pravidelne vracať ku škodám, ktoré
spôsobujú naši občania. A možno sú
to práve tí, ktorí na jednej strane chr−
lia kritiku a na strane druhej spôso−
bujú navýšenie prác a prostriedkov
na opravu už hotovej veci. Namiesto

smerovania obce vpred, my však ta−
kýmto spôsobom prešľapujeme na
mieste.
     Žiadam touto cestou všetkých
slušných ľudí, ktorým záleží na vzhľa−
de našej obce a majú akúkoľvek ve−
domosť o vyčíňaní vandalov, aby nám
tieto skutočnosti oznámili telefonicky,
alebo anonymne listom. Veď dobré a
pekné veci sa nerobia ľahko a slúžia
všetkým obyvateľom a zlé kazia
meno obce a poškodzujú aj Vás sluš−
ných ľudí Polomky.

− Ing. Ján Lihan,
starosta obce

   Dňa 7.mája 2007 sa uskutočnila pra−
covná cesta do rakúskeho Gussingu ,
ktorej účelom bolo získanie skúseností
z využívania obnoviteľných zdrojov
energie. Pracovnej cesty sa zúčastnili
starosta obce, poslanci obecného za−
stupiteľstva, niekoľko zamestnancov
obecného úradu a aj zástupcovia pod−
nikateľov z Polomky. Rakúske mesteč−
ko Gussing má cca 4000 obyvateľov
a s využívaním obnoviteľných zdrojov
na podnet ich starostu začali pred 16
rokmi, keď potrebné technológie boli
len na začiatku svojho vývoja. V tom−
to regióne spolkovej republiky Burgen−
land na hraniciach s Maďarskom nie
je postavená železnica ani diaľnica.
Postupne sa tu vybudovali zariadenia
na využívanie drevnej štiepky, slneč−
nej energie, rastlinných siláží, jedlých
olejov , z ktorých sa vyrába el. ener−
gia, teplo, bionafta. Potreba dovozu
energie vo forme zemného plynu ,
elektrickej energie prakticky zanikla a

Obnoviteľné zdroje energie v Rakúsku
región sa stal vývozcom el. energie.
Obec je vo väčšine prevádzkovateľom
týchto zariadení (aj verejnej kanalizá−
cie a verejného vodovodu). Takto zo−
stáva v regióne ročne za energie 20
mil. EURO . Vyrobená elektrická ener−
gia je dodávaná do verejnej siete − od−
berateľom je elektrárenská spoločnosť,
ktorá ju dodáva do domácností podob−
ne ako u nás. Vyrobené teplo sa pre−
dáva do domácností a podnikom . Vý−
hodná cena tepla priťahuje investorov
na otváranie svojich prevádzok a napr.
v minulom roku sa vytvorilo 500 no−
vých pracovných miest. V Gussingu
vzniklo aj moderné energetické cen−
trum pre obnoviteľné zdroje energie,
kde sídli cca 100 firiem, zaoberajúce
sa aj vývojom nových technológií−
napr. výrobou bionafty z dreva, výro−
bou fotovoltaických článkov na výro−
bu elektrickej energie zo slnečného

žiarenia a pod. Veľký záujem z celého
sveta o vybudované zariadenia sa stal
zdrojom príjmov z tzv. ekoturizmu. Príj−
my, ktoré získava mestečko, sa vhod−
ne dávajú do rozvoja − je tu vybudova−
né veľké kryté športové centrum s rôz−
nymi športoviskami, reštauráciou, pri
ňom 5 tenisových v kurtov, dve futba−
lové ihriská s umelým trávnikom, 5 km
asfaltového chodníka pre kolieskové
korčule, kultúrne centrum pre mládež
a dôchodcov. Gussing sa rozlieha pod
pekným hradom, kde sa konajú v lete
aj divadelné predstavenia.
   Naši sprievodcovia z energetického
centra po prednáške o histórii a súčas−
nosti regiónu Gussing nám ukázali tri
zariadenia − najprv sme boli na prehliad−
ke elektrárne na biomasu− drevnú štiep−
ku , ktorá má výkon 2 MW elektrický a
4,5 MW tepelný, všetko teplo odoberá
fabrika na výrobu parkiet na sušenie

Ekopaky
vaného zberu doposiaľ  nebol
zber ekopakov − viacvrstvových
obalov, ktoré všetci určite pozná−
me. Najrozšírenejším viacvrstvo−
vým obalom sú škatuľové obaly
na nápoje − mlieko, džúsy. Sú
zložení z 2 až 7 vrstiev plastu,
papiera, pre trvanlivé výrobky sa
pridáva aj hliníková fólia. Kom−
binované obaly sú typickým jed−
norázovým obalom, ktorý výraz−
ne prispieva k zaťaženiu život−
ného prostredia odpadmi. Navy−
še materiál pre ich výrobu sa
dováža z veľkých vzdialeností.
   Naša Základná škola sa roz−
hodla zapojiť do zberu KOMBI−
NOVANÝCH (VIACVRSTVO−
VÝCH) obalov od mlieka a džú−
sov. Ak doma nemáte školopo−
vinné dieťa, stačí ak každý pia−
tok počas školského roku done−
siete  nazbierané obaly do Zá−
kladnej školy a to v čase od 7.20
hod. do 7.40 hod. , kde sa toho
ujala Mgr. Petrovičová.  Alebo
poprosiť dieťa od susedov.
   Určite aj vám záleží na ochra−
ne nášho životného prostredia,
preto sa neváhajte zapojiť do
tohto zberu. A ešte úplne na
záver −  obaly musia byť čisté
opláchnuté vodou a prestrihnu−
té reps. prerezané, aby sa ne−
mala kde usadiť nečistota.
Všetkým vopred ďakujeme.

ZŠ a S−NAPANT

dreva. Po krátkom presune sme sa pre−
miestnili do malej dedinky, kde si vybu−
dovali kotolňu na biomasu− drevnú
štiepku a na celej južnej streche sú osa−
dené slnečné kolektory , ktoré zohrie−
vajú vodu v dvoch veľkých zásobní−
koch, teplomer ukazoval teplotu 80
stupňov Celzia . Všetko riadi automati−
ka a počítač.
   Záujem Polomčanov sa sústredil na
hlavne bioplynovú stanicu v dedine
Strem , asi 5 km od Gussingu. Toto
zariadenie sa skladá zo štyroch siláž−
nych jám, dvoch nádrží na vytváranie
bioplynu−fermentorov a dvoch nádrží na
dočasné uskladnenie tekutej zložky zo
siláže, ktorá vzniká po procese fermen−
tácie siláže. Tuhá zložka sa ukladá do
jednej zo silážnych jám. Všetko je to
kvalitné hnojivo, ktoré si odoberajú far−
már späť na svoje polia. Boli sme pre−
kvapení, že celý areál sa nachádza cca

100 m rodinných domov. Vytvorený bio−
plyn sa potrubím privádza na spaľova−
nie do plynového motora, pomocou kto−
rého sa vyrába el. energia, pri tom vzni−
ká aj teplo. Elektráreň je v tesnej blíz−
kosti posledného rodinného domu. Bi−
oplynová stanica potrebuje ročne cca
11 000 ton čerstvej siláže − 50 % je ku−
kuričná siláž a 50 % je trávová siláž, na
výkon 0,5 MW elektricky a 0,535 MW
tepelne. Hodinová produkcia bioplynu
je 250 m3. Niekoho by mohlo zaujímať
či sa pritom netvorí nepríjemný zápach.
Po príchode na miesto pri silážnej jame
sme síce zacítili slabý zápach siláže, no
vyfermentovaná siláž prakticky nezapá−
chala. Biostanica je v prevádzke 2 roky,
zatiaľ bez závad, obsluhuje ju jeden
pracovník, ktorý nakladačom občas
dávkuje siláž do fermentorov. Fotogra−
fie z tejto pracovnej cesty môžete vi−
dieť aj na webstránke obce
ww.polomka.sk

 Ing. Stanislav Príboj

   Po dlhšej prestávke hodiny na veži chudobinca za−
čali ukazovať presný čas. Starý systém  mechanického
hodinového stroja bol poruchový a veľmi citlivý na prach.
S tým je už koniec.  Stalo sa tak namontovaním pohon−
ného mechanizmu, pracovníkmi firmy Elekon  s.r.o. z
Lipt. Hrádku dňa 24.5.2007, ktorý stál takmer 87 tis.
Sk. Ide o moderný elektronický systém v licencii švaj−
čiarskej firmy MOBATIME  založený na príjme rádio−
signálu z vysielača Mainflingen pri Frankfurte nad Mo−
hanom (Nemecko) na dlhých vlnách 77,5 kHz  s ná−
sledným spracovaním signálu mikroprocesorom. Hodi−

Hodiny na veži chudobinca ožili
ny podľa dodávateľa idú s takmer absolútnou presnosťou
a sú schopné sa automaticky prestaviť na zimný/letný čas
a dobehnú automaticky správny čas pri dlhodobejšom
výpadku el. energie. Na veži je osadený  krásny zvon vy−
robený v r.1878 v Budapešti , preto sa dalo namontovať
aj elektromagnetické odbíjacie kladivo, ktoré bije na zvon
z vonkajšej strany v polhodinových a hodinových interva−
loch. Toto odbíjanie je od 22,01 do 5 ,59 vypnuté. Je urči−
te príjemné počuť a vidieť túto pamiatku v činnosti a urči−
te to ocenia aj návštevníci obce Polomka.

Ing. Stanislav Príboj

RIDE CAP
v Polomke

mali až až, ale aj ich zásluhou
tento pretek vyšiel k spokojnosti
všetkých.
Ešte pohľad na víťazov podľa jed−
notlivých kategórii:
Muži: Javorník, Hynčica, Wincen−
ciak M., Juniori: Wincenciak G.,

Laktiš, Machýček, Sport: Korytko,
Tomša, Litvin, Hardtail: Musil, Kr−
sička, Zlatoš, Masters: Zemánek,
Jurčík, Kubíček, Ženy: Šišková,
Bošková, Pialová, Youngsters:
Moravčík, Giertl, Babka

M. Jagerčík

Foto: M. Jagerčík


