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63. výročie oslobode−
nia obce
Polícia upozorňuje
Karneval ako v Riu
Na fašiangy
A basa je pochovaná
Plán zvozu TKO

Pred stáročiami zrodené,
len slabo čuť ich zvuky,
obeťou ochoty obnovené.
Budú žiť naše zvyky?
Pozná sa v davoch Európy
náš malý slovenský brat?
Nech jeho kroky zdobí
piesne slovenskej takt.
Keď v svete vládne móda iná,
neodhoď predkov poklad,
čo skrýva tvoja domovina
k prameňom rodným sa vráť.

Mária Oceľová

Úsek výstavby, výroby
a služieb obce Polomka
oznamuje občanom že
dňa 25.2.2008 sa usku−
toční mimoriadny zber
veľkoobjemového odpa−
du ako sú časti nábyt−
ku, matrace, koberce,
záhradný nábytok, sani−
ta a iný odpad väčších
rozmerov. Prosíme ob−
čanov, aby odpad vylo−
žili pred brány najne−
skôr do 7.00 hod. v deň
zberu.

Tradičné stretnutie starostu
s občanmi

sa uskutoční
24. februára (nedeľa) 2008 o 15.00

v sobášnej miestnosti
v kultúrnom dome.

 Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zria−
dení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta
obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na
deň 21. februára 2008 o 18.00 hod. do obradnej
miestnosti v Polomke.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Plán kontroly na rok 2008
5. Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminali−
ty za rok 2007
6. Schválenie plánu kultúrno− výchovnej činnosti na
rok 2008
7. Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2007
8. Správa o činností komisií OZ za rok 2007
9. Informácia i vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10. Rôzne
11. Interpelácia a diskusia

    Dňa 30.1.2008 sme si pri−
pomenuli 63. výročie oslobo−
denia obce Polomka. Pripo−
meňme si niektoré historické
fakty o tejto významnej uda−
losti. Horehronia sa týkala Zá−
padokarpatská útočná operá−
cia vojsk 2. a 4. ukrajinského
frontu, prebiehajúca od 12.
januára 1945 do 1. marca
1945. táto vojenská operácia
bola priamou súčasťou veľkej
strategickej ofenzívy soviet−
skych frontov od Baltického

Oslobodenie obce Polomka

Zvyky

mora po Karpaty. Práve ňou
sa začalo druhé obdobie oslo−
bodzovacích bojov na území
Československa. Prostred−
níctvom tejto operácie bolo
oslobodené celé územie vý−
chodného Slovenska, časť
južného a podstatná časť
stredného Slovenska až po
Liptovský Mikuláš a celé údo−
lie Hrona.
    Od Telgártu k Breznu po−
stupovali Horehroním útvary
8. sovietskej jazdeckej diví−

zie. V období od 29. do 31.
januára oslobodili obce Tel−
gárt, červenú Skalu, Pohore−
lú, Heľpu, Závadku, Polomku,
Bacúch, Beňuš, Gašparovo,,
Bujakovo, Braväcovo, Filipo−
vo a priblížili sa k Breznu.
   Do obce Polomka vstúpili v
noci z 29. na 30. januára 1945
vojaci Rumunskej armády. V
priestoroch miestnej školy
bola zriadená vojenská ne−
mocnica, ktorá slúžila predo−
všetkým pre potreby armády.

Oznam
pre

občanov
Mimoriadny zber
veľkoobjemového

odpadu

Pozvánka na stretnutie
starostu obce

s občanmi

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva

Príďte položiť otázky, na ktoré chcete
vedieť odpovede priamo od starostu obce.
Pýtajte sa na všetko čo súvisí s kvalitou

vášho života v obci.
Navrhnite riešenia problémov,

ktoré si myslíte že trápia aj iných.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2008

v mesiaci február 2008

Narodení: Harvan Ján, Hronská 18
Sidor Marko, SNP 177
Harvanová Alena, Hronská 16

Prihlásení: Murínová Ingrida, SNP 51
Murínová Melánia, SNP 51
Váňa Zdenko, Komenského 96
Váňová Alena, Komenského 96
Váňa Zdenko, Komenského 96

Odhlásení: Husenicová Magda, Komenského 120
 Zomretí: Černáková Anna, Kraskova 2, 84 rokov

Harvanka František, Odbojárov 49, 84 rokov
Skalošová Anna, SNP 35, 83 rokov
Šušor Michal, Jánošíkova 4, 78 rokov

Počet obyvateľov k 31.1.2008 —3065

   Fašiangové šantenie vyvr−
cholilo v utorok 5.2.2008 aj v
Špeciálnej základnej škole
Polomka a sústrediť sa ešte na

niekoľko vyučovacích hodín
do začiatku pripravovanej ak−
cie bolo veľmi ťažké. Keď zo
školskej kuchyne rozvoniava−
li lahodné šišky, keď spolo−
čenská miestnosť lákala nie−
len malé deti do nej aspoň
nakuknúť, či pomáhať pri fúka−
ní balónov a inej výzdobe.
Veľká radosť vládla pri prípra−
vách ozvučovacej techniky,
krojov a a poslednom dotvo−
rení masiek na hodine pracov−
ného vyučovania. No najväč−
šia radosť bola, keď školský
zvonček ohlásil, že prichádza
fašiangový sprievod bursovní−
kov. Nechýbal kôň, čert,
gazda s gazdinou a iné vese−
lé maškary, aj cigánka, ktorá

   Na to, aby sa páchatelia
dozvedeli, kde sú ukryté pe−
niaze, najčastejšie používajú
zámienku, že prišli vyplatiť ne−
jaký preplatok, majú len ban−
kovku v hodnote 5000,− Sk,
ktorú potrebujú rozmeniť pri
vyplácaní preplatku. Všímajú
si poškodeného, kde ide po
peniaze a snažia sa nejakým
spôsobom odlákať jeho pozor−
nosť, aby sa dostali k ukrytým
peniazom alebo cennostiam.
    Páchatelia týchto trestných
činov sa zameriavajú hlavne

S tichou spomienkou
k Vášmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečky sa za Vás modlí−
me.
Nemohli ste tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budete stále žiť.

Dňa 9.decembra sme si pripomenuli druhé
výročie úmrtia nášho otca a starého otca

Jozefa Vernárskeho

Dňa 20. februára si pripomenieme prvé
výročie úmrtia našej mamy a starej mamy

Márie Vernárskej

S láskou spomína syn Milan s rodinou
a príbuzní.

...

Zavrela si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš, Hanka drahá v ňom.

Dňa 21. februára si pripomenieme prvé vý−
ročie úmrtia našej manželky, matky, dcé−
ry, sestry a švagrinej

Anny Vojtkovej

S láskou spomínajú manžel, deti,
rodičia, brat a švagriná s rodinou.

S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku Vojtkovú spo−
mínajú kolegovia z obecného úradu.

Lovič František, SNP 52, 85 rokov
Švidraň František, SNP 125, 80 rokov

Šandorová Magdaléna, Mlynská 11, 94 rokov
Vengerová Mária, Štúrova 21, 80 rokov

Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Prajeme Vám myšlienky, čo v núdzi poradia,
ruku čo v žiali pohladí a hlavne priateľov čo nikdy nezradia.

SPOMÍNAME

Polícia upozorňuje
   V poslednej dobe došlo k viacerým krádežiam do bytov
v okrese Brezno, kde sa páchatelia dostali pod nejakou
zámienkou, využili nepozornosť majiteľa a potom ukradli
majiteľovi z bytu finančnú hotovosť alebo iné cennosti.

na starších ľudí, ktorí žijú osa−
mote.
    Najčastejšie používané zá−
mienky páchateľov sú:
* Vrátenie preplatku za spot−
rebu vody
* Vrátenie preplatku z poisťov−
ne
* Odpis vodomeru, skúšanie
vodovodných batérií
* Hľadanie podnájmu,
* Vyplatenie peňazí za účasť
v odboji
* Kontrola telefónnych prístro−
jov (pevné linky)

* Podomový predaj (najčastej−
šie predaj paplónov)
* Kontrola ovocných stromov.

   Predmetom ich záujmu sú
peniaze, drobné predmety a
zlato! Do bytov vnikajú najčas−
tejšie v doobedňajších hodi−
nách vchodovými dverami.
   Výskyt akýchkoľvek podo−
zrivých osôb a vozidiel v blíz−
kosti Vášho obydlia prosím
oznámte na tiesňovú telefón−
nu linku polície 158 alebo na
najbližší útvar polície.
   Polícia zároveň žiada obča−
nov, aby boli opatrní a vyža−
dovali si od pracovníkov po−
trebný preukaz, alebo opráv−
nenie pre činnosť od firmy, kto−
rú zastupujú, prípadne doklad
totožnosti.

Karneval ako v Riu
Vám na počkanie vyveští bu−
dúcnosť. To všetko v sprievo−
de harmoniky, veselého spe−
vu, tanca a dobrej nálady.

Ďalej nasledoval tradičný kar−
nevalový sprievod, masiek
bolo neúrekom a tak porota v
zložení: riaditeľka školy Mgr.
Marta Bubelínyová, zástupky−

ňa školy Mgr. Danka Simano−
vá, p. kanoník Mgr. Palušák a
pracovníčka OcÚ p. Diana
Ďurčenková mala veľmi ťažkú
úlohu. Každá maska sa pred−
stavila a porota nakoniec oce−
nila všetky diplomom a slad−
kou odmenou, ale najviac si aj
tak pochutnali na sladkých šiš−
kách. Najväčšiu radosť urobi−
la žiakom diskotéka, na ktorej
sa vytancovali do vôle. Naše
zvyky a udržiavanie ľudových
tradícií sa páčili aj našim hos−
ťom z Nemecka, ktorí sú u nás
na pedagogickej praxi.
   Streda ráno patrila spoloč−
ne svätej omši v miestnom
kostole, kde nás p. kanoník
privítal. Vo svojej kázni neza−
budol sa prihovoriť našim de−
ťom, kde ocenil ich predchá−

dzajúcu akciu a vysvetlil
význam pôstu − duchovnej
očisty, posvätenie popola a
pomazania hláv ľudí popolom.

ŠZŠ v Polomke

RUSANKA

Ponúkame tovar značiek:
* ZAJO
* FOB ( snowbord. oblečenie)
* X−IT
* REJOICE
* KALOUGE

* Športové odevy a obuv * Slovenský textil *
Nám.M.R.Štefánika 42/35, Brezno (oproti zvonici, nad Eurozmrzlinou)

Január − Február ponúkame 10−40% zľavy na vybrané druhy tovaru.

* SLOVENKA
* TATRASVIT
* KEFAS, STYL GRAND
* ALPINA, NICOBOC
* KAMIK
* Termooblečenie
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Fašiang sa kráti, už sa nena−
vráti. Podľa tejto obyčaje
2.2.2008 členovia folklórnej
skupiny Brezinky s veľkým
zármutkom pochovali basu
Barboru. No kým tak učinili,
dobre sa najprv zabavili. A aby
túto udalosť neprežívali len
sami, zavolali si k tej veselos−
ti i smútku celú dedinu. A veru
ich prišlo neúrekom. To sa
ešte v Polomke nestalo, aby
sa vypredali dve predstavenia.
Všetka česť Vám polômcane.
Fašiangový program s veľkým
aplauzom začali deti z detské−
ho folklórneho súboru Brezin−
ky. Aj náš malý zbojník, čo sa
už dosť po horách nachodil so
svojimi švárnymi dievčinami a
cigánska banda chlapcov a
dievčat, čo sa chcela o dušu
zabávať, to roztočili vo veľkom
štýle. Skvelé kostýmy, rytmus
a temperament naladil divákov
do pravej fašiangovej atmo−
sféry. Nasledovali starší súbo−
risti v programe u Kováča. To
tiež nie je len tak, kone pod−
kúvať. Treba si pritom i zaspie−
vať i najnovšie rajky prebrať.
A potom v nohy strateného
koňa hľadať. Učni , teda mlá−
denci súboristi, dielňu poriadili
a mohli si tiež zaspievať a za−
tancovať. Ku večeru sa všetci

Voda huci v potoku,
spieva svoju piešeň,
ľad kraľuje v obloku,
pozrimeze cežeň.
Ta jak bulo, co bulo
na priadkach a tanci.
Prisli tetky na slovo,
dievky aj mladenci.
Faśangy sa kraťa,
zima nepopušťa,
rozhodli sa braťa
robiť skazu zhusta.
Co? Mužiky vo vrstvach?!
Bez pišťaňa, smiechu?!
*Kolienko hra na hušľach,
robä mu do prieku.
Pekna dievka šťesťa mala,
vo stvrtok sa vydavala.
Chytro, chytro uchvaťiť
parobka sucoho
a o rok sa da zaviť,
bude zena jeho.
Ostatnie len susky, susky,
mušä cekať na kozusky,
*na kozusky na bielie
z ovecok, co suhaj zene.
Co to, co to na dachu?
Ach, jaj, jaj a beda,
voz a klat a vlacuh ú,
zajtra − Popoľcova streda.
tresky, plesky, ach, jaj, nie,
gazda hresi: “Spikoňe!”
Rozbijaju hrnky
a potom uz na humne
skladaju si dumky.
“Hore na povalenine
sedi kacur na slanine
choďte si ho odohnať
a mňe kušťok odrezať”.
Kým sa jednav s malyma,
potvornikmi planyma,
pajtasi uchvatili
veľky falat slaniny.
“Ere, ere ako dvere,
kus, kus ako huš,
ešte, ešte ako klešte...”
“tak vy takto bezocivci,
magarci a pajosi,
prefikani usmrkanci,
darebacki leňosi!
Niciky sa na klinci!”
Co sa sitko dneskaj stalo,
veď by toho aj dosť bulo.
Chytro ešte ceka tanec,
uz aj bude basy konec.

A basa Barbora
je pochovanáNa Faśangy

* Kolienko bol obľúbený ľudový muzikant zo Závadky, hral
na husliach, ktoré mal pri hraní zvyčajne položené na kole−
ne, preto prezývka Kolienko.
* Keďže svadby bývali len v zime, mladuchy sa vydávali v
bielych dlhých kožuchoch vpredu v dolnej časti previaza−
ných na uzol.

Mgr. Mária Oceľová

zišli v dome gazdinej, kde bola
dievka, na vydaj, na páračky.
Pospomínali staré príhody o
strigôňoch a strašidlách,
chlapci dievky vykrútili len tak
perie lietalo, ženy párali a tá−

rali a chlapci tiež prispeli prí−
hodou či pesničkou. Večer
ubehol a bolo sa treba pripra−
viť basu pochovať. Medzitým
však nádejné hviezdičky − fi−
nalisti Polomskej superstar
zabávali, ale hlavne prekvapili
obecenstvo svojím umením,
talentom a priebojnosťou.
Mnohí iste ani netušili, že tu
také hviezdy máme. Pyco a

Adela to však iste vedeli a pre−
to sa na finalistov náležite pri−
pravili. Outfit (teda oblečenie)
bol síce neidentifikovateľného
štýlu, ale im dvom to náram−
ne svedčalo. Tromfli ich len
polomskí speváci a speváčky,
ktorí okrem výšky postavy v
ničom nezaostávali za súčas−
nými hviezdami šoubiznisu. A
prišiel čas pochovať basu bar−
boru. Smútočný sprievod bol
dlhý, uplakaný a plný úprimne
trúchliacich pozostalých. Ne−
čudo. Bez basy sa žiadna tan−
covačka neudeje. Pospomínali
jej strastiplnú cestu k úspe−
chom nielen doma ale i vo sve−
te. Kde akú skúsenosť nabra−
la, kde sa spustila, čo sa od−
zrkadlilo i na jej zdravotnom
stave. A tak musela ukončiť
svoju životnú púť. Rozlúčiť sa
s ňou prišli všetci, ktorí ju mali
radi a nejednu noc pri nej

prespievali i pretancovali. Len
na spoločenskom protokole si
drahí smútiaci mohli dať viac
záležať. Síce podľa ich vyjad−
rení tak aj urobili, no výsledok
sa minul námahe. Však im to
asi basa Barbora odpustí, keď
po veľkej noci opäť spustí svo−
je známe tóny. Ale dovtedy ti−
cho a kľud.

Diana Ďurčenková
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� živé viazané kytice na rôzne príležitosti
� sušené kytice a doplnky
� svadobné kytice, pierka, svadobné čaše, svadobné sviečky
� výzdoba svadobných áut a kočov, svadobných interié−
rov
� sviečky na prvé sväté prijímanie a krst
� darčekové predmety, keramika, črepníky a vázy
� doplnky na každú príležitosť
zapožičiava:
� svadobné obrúčky na výzdobu auta
� veľké srdce k foteniu a na výzdobu interiéru
ďalej ponúka pohrebné služby:
� predaj rakiev v širokom sortimente
� drevené kríže a drevené vrchnáky

Plán zvozu tuhého komunálneho odpadu v obci
Polomka na rok 2008

Rok 2008 Zvoz 1 Zvoz 2 Zvoz 3 Zvoz 4
Január 8 9 10 11
Február 29.1.2008 30.1.2008 31.1.2008 1.2.2008

19.2 20.2 21.2 22.2
Marec 11 12 13 14
Apríl 31.3.2008 1 2 3

22 23 24 25
Máj 13 14 15 16
Jún 3 4 5 6

24 25 26 27
Júl 15 16 17 18
August 5 6 7 8
September 2 3 4 5

23 24 25 26
Október 14 15 16 17
November 4 5 6 7

25 26 27 28
December 16 17 18 19

Vysvetlivky:

Zvoz 1 − Nová, Clementisova, Jegorovova, Zápotockého, Komenského horná časť a
dolná časť, SNP horná časť vrátane uličiek

Zvoz 2 − SNP horná časť a dolná časť vrátane uličiek, Dimitrovova, Osloboditeľov od
križovatky smer Brezno, Jesenského, Sládkovičova, Železnična, Hronská, Štúrova dol−
ná časť, Sama Chalupku

Zvoz 3 − Osloboditeľov od križovatky smer Č. Skala, Kukučínova, Záhradná, Kaštielna,
Hámor, Kraskova, Jánošíkova, Odbojárov, Bernolákova

Zvoz 4 − Štúrova horná časť, Nálepkova, Janka Kráľa, Ždiarska

Plán zvozu separovaného odpadu
v obci Polomka na rok 2008

Rok 2008 Zvoz
Január 2.1.2008
Február 5.2.2008

26.2.2008
Marec 25.3.2008
Apríl 15.4.2008
Máj 6.5.2008

27.5.2008
Jún 17.6.2008
Júl 8.7.2008

29.7.2008
August 26.8.2008
September 16.9.2008
Október 7.10.2008

28.10.2008
November 18.11.2008
December 9.12.2008

Vysvetlivky:

   Zber separovaného odpadu v roku 2008 sa robí v zim−
ných mesiacoch raz za mesiac a trvá jeden deň a pokiaľ
sa nestihne vyzbierať tak sa zbiera aj na druhý deň, v let−
ných mesiacoch zvoz separovaného odpadu je raz za tri
týždne a trvá jeden deň a pokiaľ sa nestihne vyzbierať tak
sa zbiera aj na druhý deň.

   Žiadame občanov aby odpad vykladali najneskor−
šie do 7.00 hod. dňa zberu !!!!

   Separujeme tieto druhy odpadu: sklo, plasty, železo, pa−
pier, autobatérie, pneumatiky. Separovaný odpad sa zbiera
do jednotlivých prepážok na vozidle určenom na zber.

Kvetinárstvo a Pohrebná služba
Milan Haluška

vo svojej prevádzke na Ulici Novej č. 2 v Polomke
ponúka:

NON STOP : tel: 0905944462, 0905410283, 0918857644 prevádzka, 048/6197238 byt
Neváhajte a navštívte nás v našej predajni.

� vence, umelé kytice, kytice na rakvy
� sviečky a kahance rôznych druhov a náplní za veľmi vý−
hodné ceny
� prevoz zosnulých na celom území EÚ
� prevoz zosnulých z domu do Domu smútku v obci Po−
lomka ZDARMA
� obliekanie a úprava zosnulých
� nesenie zosnulých z Domu smútku do cintorína
� zabezpečenie kremácie a dovoz urny ZDARMA
� výkop hrobov na cintorínoch, spúšťanie a konečná úprava
hrobov
� vybavenie všetkých potrebných dokladov ZDARMA
� kamenárske práce (objednávky na pomníky, krypty a se−
kanie písmen)


