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Deň učiteľov
Žiaci privítali jar
Polomka sa prezentovala
Detský folklórny festi−
val
pozor na vypaľovanie
trávy

Výberové konanie
na obsadenie

funkcie riaditeľa
Základnej školy

v Polomke

   Úsek výstavby, výroby a služieb oznamuje občanom, že dňa
28. apríla (pondelok) 2008 vykoná mimoriadny zber separo−
vaného odpadu a to konkrétne len elektronického odpadu.
Bude sa zbierať spotrebná elektrotechnika napr: chladničky,
mrazničky, pračky, mikrovlnky, vysávače, televízory, rádiá,
magnetofóny ale aj počítače a rôzne iné elektrospotrebiče.
Žiadame občanov, aby uvedenú elektrotechniku vyložili pred
brány ráno v deň zberu do 7.00 hod. v nepoškodenom stave.

   Nakoľko nie každý občan si stihol splniť povinnosť uhradiť poplatok za zvoz a likvidá−
ciu TKO, žiadame občanov, aby tak čo najskôr učinili.
   Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Polomka o miestnych daniach a miest−
nom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady č 33/2007 sú občania povinní
uhradiť poplatok za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2008 nasledovne.
− Stanovený poplatok na osobu a rok je 230,−Sk
− Pri pravidelnom separovaní odpadu sa poplatok znižuje o bonus 50,−Sk  na osobu a
rok, čiže poplatok činí 180,−Sk
− Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich na internátoch platia 50,−Sk na osobu a
rok. Pri úhrade tohto poplatku je nutné predložiť doklad potvrdzujúci pobyt na internáte.
− Občania pracujúci v Bratislave, v Košiciach a v zahraničí sú od poplatku oslobodení pri
predložení fotokópie pracovnej zmluvy.
   Poplatky za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2008 je možné uhradiť v kancelárii úseku VVS
(v kultúrnom dome − zozadu z dvora VVS) v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 10.00
hod a od 12.00 do 15.00 hod.
   Poplatky za zvoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2008 je nutné zaplatiť do konca
apríla 2008.

Druhá májová nedeľa patrí azda najkrajšiemu dňu, ktorý oslavujeme ako Deň Matiek.
Slová básnika vyjadrili všetok cit, lásku a celoživotnú starostlivosť matky o svoje dieťa.

Dieťa ju prijíma inštinktívne, ale vie ju aj vrátiť. Aj žiaci Základnej školy v Polomke
pripravili na tento deň − 11. mája − ako vďaku svojim mamičkám a starým mamám

program v kultúrnom dome. Príďte sa naň pozrieť a potešiť svoje srdcia.
Bližšie informácie budú zverejnené na plagátoch a v miestnom rozhlase.

Všetkým matkám patrí vďaka

V postieľke, v perinke bielej,
malý človek leží,
v ručičke malej, bielej,
vrásčitý prst matky svojej drží.
Pustí, ručičku vystiera,
akoby v prázdne hľadalo teplú tvár,
pästičku otvára
zatvára....
Prirovnáš k niečomu matkiných očí žiar?
Dovoľ opýtať sa ťa, život,
Matkou teba, čo nikdy nepočkáš.
Pýta sa ťa život, matka,
čo do rúčky tejto malej
po rokoch vložíš, dáš?
Stačí lásku nehynúcu.
Pokročí zase o kúsok slnce,
do okna zasvieti, zažiari,
pohladia postieľku lúče jeho horúce
i úsmev dieťaťa na tvári.

   Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriade−
ní v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce
zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24.
apríla 2008 o 18.00 hod. do obradnej miestnosti v Po−
lomke.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Správa hlavného kontrolóra o dodržiavaní fin disciplíny
5. Zhodnotenie záverečného účtu za rok  2007
6. Zhodnotenie stavu obecného majetku, opravy a údržby v
roku 2008
7. Kompletná správa o lyžiarskom stredisku a uplynulej ly−
žiarskej sezóne
8. Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
9. Správa o činnosti DHZ Polomka
10. Rôzne
11. Interpelácia a diskusia

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva

Dôležité upozornenie

Bude sa zbierať elektronický odpad

Viac informácií na strane 4.

Deň matiek

� dovoz a odvoz materiálu vozidlom
Tatra 815 − 39 Sk/km, bez DPH, stojné
125 Sk/sth bez DPH
� Kopanie strojom JCB − 900 Sk/mth
bez DPH
� Terénne úpravy strojom Caterpilar −
605 Sk/mth bez DPH
� Dovoz, odvoz materiálu traktorom −
500 Sk/hod. bez DPH
� Poskytovanie sklenárskych prác, ako
aj práce s vibračnou doskou a vŕtacím
kladivom.

Bližšie informácie na tel. č.:
048 6193290, 0904 216339.

   Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a
známym, ktorí dňa 8. 4. 2008 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého

Mikuláša Medveďa.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a za prejavenie sú−
strasti.

Manželka a dcéry s rodinami.

Poďakovanie

Hľadám spolupracovníka na zaujímavú prácu s drevom,
slušne zaplatenú, na čiastočný pracovný úväzok. Záu−
jemcovia získajú bližšie informácie na tel. č.: 0908
968157.

Obec Polomka úsek VVS
oznamuje,

že poskytuje tieto služby:
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
marec 2008

v mesiaci apríl 2008

SPOMÍNAME

IZERCIA
Predám traktor domácej výro−
by − servo, hydraulika, pluh,
náhradné diely: pneumatiky,
motor, prevodovka. Cena do−
hodou. Tel: 0949 645 377.

...
Predám Husqvarnu 268 + ná−
hradné dielce, zachovalá,
cena dohodou. Tel.: 0918
402157.

...
Predám benzínovú kosačku,
záber 45 cm. Tel.: 0908
661557.

v mesiaci
marec − apríl
2008
zľavy 10% až 50%

RUSANKA
Nám. M.R.Štefánika 42/35, nad Eurozmrzlinou (na poschodí), Brezno

Vás pozýva na nákup tovaru značiek:
* ZAJO, MOIRA,FOB ( móda pre mladých )
* HIGH SPORT, X−IT, KALOUGE
* REJOICE, ALPINA, KEFAS

* KAMIK, STYL GRAND
Slovenský výrobcovia − SLOVENKA,

TATRASVIT, TEXMA
Ponuka:
* Vetrovky, vesty * Nohavice, tepláky * Termooble−
čenie, ponožky * Bavlnené vrchné a spodné oša−
tenie * Batohy, trekové palice
! zn. ZAJO

Tešíme sa na Vašu návštevu

   Ľudia na Horehroní od
pradávna túžobne očakávali
jar. Bolo to zvlášť vtedy,
keď zimy boli studenšie a
snehové nádielky bohatšie.
Tak vznikali ľudové i autor−
ské piesne o jari, riekanky,
vyčítanky, hry. Tradíciou sa
stalo vynášanie Moreny ako
symbolu zimy ďaleko za de−
dinu. Niekde k nej pridali  aj
Dedka,  symbol  mrazu a
všetkého zlého, čo zima pri−
nášala.
   Tak aj žiaci špeciálnej zá−
k ladnej  školy v Polomke
verní starej tradícii vypreva−
dili cez “jarnú bránu” aj v

   Tento deň sa u nás pokladá
za sviatok všetkých pedago−
gických pracovníkov. Je spä−
tý s menom učiteľa národov −
Jana Amosa Komenského(po
latinsky Comenius), (1592−
1672). V jeho ideách pokraču−
jú profesori i dnes. Český pe−
dagóg, filozof, jazykovedec,
spisovateľ, cirkevný hodnos−
tár. Vyštudoval teológiu a bol
vysvätený za kňaza Jednoty
bratskej. Táto cirkev patrila k
protestantským cirkvám v
Čechách a hlásila sa k husit−
ským tradíciám. Pôvodne uči−
teľ a kazateľ v Přerove a Ful−
neku. Po bitke na Bielej hore
1620 sa musel skrývať. V tom
čase mu na mor zomrela man−
želka i dve deti. Východisko z
trpkej situácie hľadal v práci.
Vtedy začal pracovať na svo−
jej knihe Labyrint světa a Ráj
srdce. Od roku1628 žil natrva−
lo v exile. Postupne sa stal
európskym uznávaným učen−

Narodení: Pustaj Štefan, Hronská 37
Šuchaň Matúš, Komenského 103
Černák Oliver, SNP 77

Prihlásení: Lihanová Jana, Kraskova 33
Kubušová Martina Ing., Zápotockého 59

Odhlásení: 0
Zomretí: Vnuková Johana, Komenského 115 − ned.101 rokov

Siman Jozef, Bernolákova 14 −  60 rokov
Tokár Jozef,  J. Kráľa 4 − 52 rokov

Počet obyvateľov k 31.3.2008 − 3065

V diaľ odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť trápi, ale teba nám už nič nenavráti.
Chceli sme ti šťastie, zdravie priať,
no teraz môžeme už len s láskou spomínať
a kytičku kvetov na hrob ti dať.

Dňa 19. apríla si pripomenieme smutné výročie nedoži−
tých 30. narodenín

Janka Šuleja.
S láskou spomínajú rodičia,

sestra Deniska s rodinou a starká.
...

Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až  k nebeským výšinám.

Dňa 3. apríla sme si pripomenuli smutné 10. výročie úmr−
tia nášho dobrého manžela, otca, svokra a starého otca

Rudolfa Šuleja
Spomína manželka, syn s manželkou a vnučka s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku.

...
Kde ťa nájsť?
V pamiatke umnej práce tvojej,
v dielach zručnosti vzácnych rúk,
či v srdciach blízkych priateľov,
v záhrade spánku, kde leží tvoj rov?
Nad dielom tvojím, tichá óda zaznej.
Ó, Pane večný, zbav ho všetkých múk.
Hrdosť a šťastie nepocítia vnuci,
po nich ťa túžba lásky spaľovala,
plameň života bledo planúci
zhasol prv, než by ich ruka tvoja objala.

Dňa 9. apríla si so zármutkom pripomenuli 5. výročie poslednej rozlúčky s
Ing. Jánom Oceľom

manželka Mária, syn Roman s rodinou a sestra Anna s rodinou.
...

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.

Dňa 30. apríla si pripomenieme 10. výročie úmrtia
Emílie Skalošovej.

S láskou spomínajú manžel a synovia s rodinami.
...

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti priať, tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.

Dňa 15 apríla si pripomíname prvé výročie od smrti nášho
drahého manžela, otca a prastarého otca

Štefana Danieliča
S láskou spomína manželka, dcéra,

vnúčatá a pravnúčatá

Predajňová Anna, Nálepkova 29 − 80 rokov
Saksová Emília, Komenského 4 − 80 rokov

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.

Oslávenkyniam srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa
veľa rokov spokojného života.

Deň
učiteľov

com. Pôsobil v Poľsku, vo
Švédsku, v Anglicku, Uhorsku
a v Holandsku v Amsterdame,
kde aj zomrel, pochovaný je v
Naardene. Je zakladateľom
didaktiky −vedy o výchove a
vyučovaní. Prepracoval obsah
vzdelávania podľa veku detí,
sústavu vyučovacích predme−
tov a hodín, didaktické princí−
py (názornosť, sústavnosť,
postupnosť) a metódy vyučo−
vania. Jeho hlavnými dielami
sú Didactica magna (Veľká
didaktika), Informatorium
školy mateřské, Schola ludus
(Škola hrou).... Tento pedagóg
svojou učiteľskou činnosťou
sa zaradil medzi významné
osobnosti v dejinách. Bol jed−
ným z prvých bojovníkov za

poskytnutie vzdelania ľuďom
bez rozdielu rasy a sociálne−
ho postavenia. Okrem potre−
by školskej dochádzky, vyučo−
vania v materinskom jazyku,
žiadal psychologickejší prístup
k vyučovaniu i k žiakovi. Bol
hlboko presvedčený o tom, že
dobrá škola robí človeka lep−
ším. Jeho pedagogické diela
sa na Slovensku vydávali už
počas jeho života, v roku 1650
navštívil bratské zbory čes−
kých exulantov na Slovensku.
Po vzniku Československej
republiky bola po ňom pome−
novaná univerzita v Bratisla−
ve a od roku 1955 je 28.ma−
rec, deň jeho narodenia, vy−
hlásený za Deň učiteľov.
   Na tento významný deň sme
nezabudli ani my a návštevou
pedagógov na našich školách
a symbolickým kvietkom sme
vyjadrili poďakovanie za ich
prácu.

− D.Ď

Žiaci zo ŽŠ v Polomke privítali jar

túto jar Morenu a Dedka. V
školskom areál i  a v jeho
okolí zneli 18. marca pies−
ne,  r iekanky,  vyč í tanky.
Morene a ani Dedkovi sa
nechcelo odísť, preto dáva−
l i žiakom rôzne hádanky.
Keďže ž iac i  bo l i  veľmi
šikovní a uhádli nielen há−
danky ale aj heslo jarnej
brány, Morena s Dedkom
odovzdali žezlo jari.
   Tešíme sa, že žiaci si ob−
ľúbili túto starú tradíciu a
uchovávajú ju pre ďalšie ge−
nerácie.

 − Učitelia ŠZŠ
v Polomke
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   V bývalom Dome kultúry v Ban−
skej Bystrici sa opäť rozbieha čin−
nosť, ktorá tam jednoznačne patrí.
Teda kultúra. Jednou zo širokého

spektra kultúrnej činnosti je aj fol−
klór. S potešením sme prijali pozva−
nie prezentovať naše ľudové tradí−
cie, polomské jedlá a remeslá prá−
ve v priestoroch Domu kultúry. Boli
sme prví oslovení a túto príležitosť
sme si nemohli nechať ujsť. Folklór−
na skupina Brezinky pr ipravi la
program, p. František Hereta posky−
tol úvodný film o Polomke, p. Patrá−
šová, p. Šándorová a I. Majerčíko−
vá navarili skvelý krompak v kapus−

   Z dôvodu zlepšenia kvality služieb občanom obecný úrad
ponúka možnosť vyjadriť sa k vysielaciemu času obecného
rozhlasu. Jedná sa o piatkové neskoršie popoludňajšie  vysie−
lanie miestneho rozhlasu a zhrnutie prípadných aktuálnych
správ a oznamov. Radi by sme vedeli, aký vysielací čas vám
vyhovuje a to v zimnom aj v letnom období. Radi by sme vy−
sielanie prispôsobili vašim potrebám a požiadavkám. Svoje
návrhy oznámte telefonicky pani Kohútovej na 048/6193138,
0904216337 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30.

   Samozrejme že sme najviac
držali palce Brezinkám, ale
divákov zaujal aj program DFS
Mladosť z Pohorelej − Na Ko−
váča a Priadka , DFS Malá

Kýčera z Čierneho Balogu −
Na koliesku a DFS Telgártčok
− Kolesá. Naše deti nás ne−
sklamali. Veď vidieť svoje ra−
tolesti hopkajúce, tancujúce a
spievajúce na javisku v polom−
skom kroji je pre každú matku
či starú mamu ako balzam na
srdce a dušu. Je to aj nádej,

   Keď v roku 1792 vznikol Stá−
nok Slovenského učeného tova−
rišstva v Rožňave, o tri roky ne−
skôr v roku 1795 vznikla v Po−
lomke pobočka Slovenského
učeného tovarišstva pod vede−
ním rímskokatolíckeho kňaza
Schulčinského, mala 370 členov.
Už vtedy pôsobila ekumenicky.
   Tunajšia inteligencia sa anga−
žovala i v roku 1923, keď založi−
la miestnu organizáciu Matice
Slovenskej. Teda v tomto roku si
pripomíname 85 rokov vzniku
Miestnej organizácie MS v našej

Dirigent fantastických strojov
i vládca preukrutných bojov,
komu dnes slúžiš človeče,
minimu plusu vo svete,
či maximu mínusu na planéte,
čo démon vplyvne šepoce?

− Mária Oceľová

85 rokov MO Matice Slovenskej
obci. Jej činnosť bola oživotvo−
rená 4. XI.1994. Za pôsobenia
Mgr. Márie Oceľovej ako pred−
sedníčky a vtedajšieho výboru
mala organizácia 115 členov.
   Veríme, že i v dnešných ča−
soch oceňujete činnosť Matice
Slovenskej na Slovensku a svo−
jím členstvom podporíte činnosť
tých, ktorým osud slovenského
národa nie je ľahostajný a sú−
časne podporíte i nový výbor
MO MS pod vedením Mgr. Anny
Mesiarkinovej.

Mgr. M. Oceľová

Polomka sa prezentovala v Banskej Bystrici
te a upiekli vynikajúce tvarohové
štrúdle, p. Lihanová a p. Kaštanki−
nová sa podujali priamo na mieste
vyšívať časti polomského kroja a p.

Oceľ predstavil výrobu debnárskych
výrobkov. Prekvapilo nás množstvo
rodákov, ktorí bývajú v Bystrici, že
na svoju obec nezabudli a prišli sa
na nás pozrieť. A tak atmosféra bola
veľmi domáca. Po programe v kto−
rom účinkovali mládežníci, muži i
ženy, nasledovala večera. A že je−
dlo bolo veľmi chutné potvrdia
všetci. Pre hostí sme pripravili na
stoly recepty podávaných jedál v po−
lomskom nárečí. No po odchode

hostí na stoloch neostali. Dúfame že
sa im naše jedlá podľa toho receptu
podaria. Po dobrom jedle nasledo−
vala zábava. Keď začala naša mu−
zika hrať, málokto sa udržal za sto−
lom. Parket bol plný tanca chtivých.
Zazreli sme i členov iných folklórnych
súborov. Pochvalne sa vyjadrovali
na adresu našich muzikantov, súbo−
ru a celkového podujatia. Slová
uznania nás veľmi potešili a povzbu−
dili. Spievalo a tancovalo sa do ne−
skorých večerných hodín. No všet−
kému musí byť raz koniec a tak sme
sa síce unavení, ale s dobrým poci−
tom neskoro v noci vrátili domov.

Diana Ďurčenková

Orientácia

Občania vyjadrite sa

Detský folklórny festival
Zamračená nedeľa privítala v Polomke účastníkov Det−
ského folklórneho festivalu − prehliadky detských
folklórnych súborov a skupín okresu Brezno, ktorá sa
uskutočnila 6.apríla 2008. Toto podujatie sa u nás ko−
nalo už po dvadsiaty ôsmy krát.

že polomské tradície nezapad−
nú prachom a naše deti pone−
sú krásu polomského folklóru
ďalej. Za to však patrí vďaka
aj ich vedúcim. Aj ostatné deti

z už vymenovaných súborov
podali pekné výkony, snažili
sa uviesť svoj program najlep−
šie ako vedeli. Tréma a strach
pred vystúpením sa rozplynul
záverečným potleskom. Divá−
ci mali možnosť vidieť rôzne
tanečné kreácie, počuť rôzne
piesne typické pre každú obec

a stvárnenie života detí na
dedinách. Potešil nás aj záu−
jem divákov, nakoľko sa ich
zišla plná sála. Na záver ria−
diteľka Stredoslovenského
osvetového strediska v Ban−
skej Bystrici poďakovala účin−
kujúcim za ich výkony a po−
zvala vedúcich súborov na zá−
verečný seminár, ktorý viedol
p. Igor Kovačovič− dlhoročný
umelecký vedúci FS Partizán
a autor nespočetného množ−
stva scénických programov na
najvýznamnejších festivaloch
na Slovensku, na ktorom si

povedali akých chýb sa treba
v budúcej práci s deťmi vyva−
rovať, zhodnotili predvedené
programy a poradili ako čo
vylepšiť.                          D.Ď
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   Dôvodov prečo nespaľovať
staré prebytočné predmety z
domácností a starú trávu je
veľa. Vysoké teploty pri ho−
rení zničia okrem vysokej trá−
vy, neraz aj chránené rastli−
ny a mnoho drobných živočí−
chov. Pri horení vzniká dym,
ktorý obsahuje množstvo
zdraviu škodlivých plynov a
tým ohrozuje nielen zdravie
svoje, ale aj zdravie našich
detí, na ktorom by nám malo
najviac záležať. V neposled−

Jarný šalát s cestovinou
Suroviny: 80 g zelených rezancov, 2 jarné cibuľky, 1 mrkva, 1/4 karfiolu, 1/2
šalátovej uhorky, 100 g čínskej kapusty, soľ, vegeta, mleté čierne korenie, 1 PL
worcesterovej omáčky, citrónová šťava.
Postup: Rezance uvaríme v mierne osolenej vode, scedíme a necháme vy−
chladnúť. Pridáme na kolieska pokrájané cibuľky, čerstvú postrúhanú mrkvu a
šalátovú uhorku. Karfiol uvaríme vo vode do mäkka, pokrájame na menšie
kúsky a pridáme k cestovinám. Listy z čínskej kapusty umyjeme, osušíme a
pokrájame na rezance. Spolu zmiešame s cestovinami a zeleninou, ochutíme
ingredienciami a pokvapkáme šťavou z citróna. Šalát podávame chladený. Na
záver môžeme pridať pár kvapiek rastlinného oleja.

Jarný šalát s tuniakom
Suroviny: 1 balenie cestovín (vretená, kolienka, špirály), 2 konzervy tuniaka −
drvený vo vlastnej šťave, 2 jarné cibuľky, 6 paradajok, 1 šalátová uhorka, soľ
(podľa chuti ), biele korenie (podľa chuti ), olivový olej, 2 lyžice citrónovej šťavy,
1 šalát (ľadový, hlávkový).
Postup: Cestoviny uvaríme. Scedíme a prelejeme studenou vodou. Jarnú ci−
buľku, paradajky a uhorku nakrájame. Cestoviny, nakrájanú zeleninu a tuniaka
z konzervy premiešame v miske. Pridáme olivový olej a citrónovú šťavu. Podľa
chuti osolíme a okoreníme. Šalát jemne premiešame. Dáme na 2−3 hod. do
chladničky. Podávame na šalátovom liste.

Jarná polievka
Suroviny: 2 mladé karfioly, 200 g vylúpaného zeleného hrášku, 2 mrkvy, 1
petržlen, 1 mladý kaleráb, olej, 1 cibuľa, mletá červená paprika, soľ, zelená
petržlenová vňať.
Postup: Jarnú polievku pripravujeme z mladej a čerstvej zeleniny, aby mala
charakteristickú chuť i vôňu. Karfioly rozoberieme na ružičky, mrkvu, petržlen a
kaleráb očistíme a pokrájame. Zeleninu umyjeme pod tečúcou vodou a nechá−
me dobre odkvapkať a trocha osušiť. Na oleji speníme pokrájanú cibuľu, odsta−
víme, primiešame mletú červenú papriku a opäť dáme na oheň. Potom pridá−
me rozobratý karfiol, vylúpaný zelený hrášok, pokrájanú mrkvu, petržlen a ka−
leráb, prikryjeme a dusíme 15 minút. Zalejeme jemným mäsovým vývarom
alebo vodou, osolíme a uvaríme do mäkka. Vody pridáme len toľko, aby poliev−
ku nebolo treba zahusťovať a dopĺňať závarkou. Podávame so zelenou petrž−
lenovou vňaťou posekanou nadrobno.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č.

41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
v znení neskorších predpisov,

2. Absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhradnej formy,
3. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
4. Osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
5. Zvládnutie školskej legislatívy a ekonomických predpisov.

Doklady k prihláške do výberového konania:
a/ prihláška do výberového konania,
b/ overené kópie o vzdelaní a pedagogickej praxi,
c/ štruktúrovaný profesijný životopis,
d/ aktuálny výpis z registra trestov,
e/ vlastný koncept riadenia ZŠ,
f/ súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky: 31.05.2008

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať
na adresu: Obec Polomka

Obecný úrad
Osloboditeľov 12
976 66 Polomka

Prihlášku zaslať v zalepenej obálke s označením “Výberové konanie R−ZŠ − neotvárať”.

   V utorok 11.3.2008 sme sa zúčastnili na XXV. ročníku prete−
kov vlekárov a lanovkárov v stredisku Vrátna Dolina − Paseky.
Akcie sa zúčastnili 3  pracovníci lyžiarskeho strediska Obec Po−
lomka s.r.o. Nádherné počasie a kde tu už aj snežienky a dosta−
tok snehu  zaručili, že tento pretek sa mohol regulárne absolvo−
vať. Našu s.r.o reprezentovali traja zamestnanci, keď´ v kategórii
muži od  56 do 99 rokov obsadil prvé miesto Mgr. Jozef  Horský,
v kategórii od 46 do 55 rokov Ing. Marián Jagerčík bol šiesty a
vedúci strediska Jozef Majerčík, ktorý aj s bandážou na kolene
obsadil pekné trináste miesto. Preteku sa celkovo zúčastnilo okolo
200 pretekárov, ktorí boli rozdelení do 5 kategórii podľa veku.
Podľa počtu pretekárov sa dalo usúdiť, že veľa lyžiarskych stre−
dísk už svoje brány zatvára.                                          Jagerčík  Marián

NÁŠ RECEPT

Družstvo žiakov našej Zá−
kladnej školy v zložení  Ho−
ranský 9.B ,  Jančo 9.B,
Ološtiak 8.A a Švantner 9.B
sa v decembri minulého roku
zúčastnil i okresného kola
súťaže v stolnom tenise vo
Valaskej. Boli úspešní a zís−
kali 1. miesto. Postúpili do

Preteky vlekárov a lanovkárov
vo Vrátnej Doline

Úspech
mladých

športovcov
krajského kola, ktoré sa ko−
nalo v marci v Kalinove, kde
súťažilo 13 družstiev z celé−

ho kraja. Žiaľ, tu im už tak
šťastena nepriala a medailu
si neodniesli. Ale aj tak sme
pyšní, že nás reprezentova−
li na vyššej súťaži. Veríme,
že im  chuť šporovať zosta−
ne a budú svoj talent rozví−
jať ďalej.

− ZŠ

Pozor na vypaľovanie trávy
   Sotva zmizol sneh a popri cestách sa stretávame s čier−
nymi plochami  po vypálených trávnatých porastov. Z dvo−
rov a záhrad sa valí hustý čierny dym, pretože sa robí
jarné upratovanie a týmto zlozvykom sa chceme zbaviť
prebytočných vecí. Neraz sme svedkami, že na dvore
spaľujú občania nielen suché konáre zo stromov a lístie,
ale aj plasty ba dokonca veľké kusy starého nábytku. Ne−
viem v tomto pochopiť týchto občanov, keď v obci fungu−
je separovaný zber komunálneho odpadu.

nom rade dym spôsobuje
komplikácie v doprave, aj
kolíznu situáciu. Samotné
horenie výmenou teplého a
studeného dymu vytvára tur−
bulencie a možný prenos
ohňa na susediace, často aj
vzdialené obytné plochy a
lesné porasty, čím vznikajú
škody značného rozsahu.
Sám páchateľ sa vystavuje
nebezpečenstvu popálenia,
často krát štatistiky zverej−
ňujú aj smrť.

    Okrem týchto niekoľko
uvedených dôvodov, vypaľo−
vanie trávy zakazuje aj zá−
kon. Občan sa dopúšťa prie−
stupku pri vypaľovaní, za kto−
rý môže mu byť uložená po−
kuta v zmysle zákona č. 314/
2001 Z.z. o Ochrane pred
požiarom. Zákon zakazuje vy−
paľovať porasty bylín, kríkov
a stromov. Svojvoľné vypaľo−
vanie trávy a suchých poras−
tov hrozia podľa tohto záko−
na pokuty fyzickým osobám
až do výšky 10.000,−Sk a
právnickým osobám až do
výšky 500.000,−Sk a pri opa−
kovanom konaní až do milió−
na korún.
   Zostáva mi len veriť, že
obyvatelia Horehronia, dobre
mienené rady príjmu s úplnou
vážnosťou a svojím konaním
prispejú k ochrane krásnej
časti Slovenska.

Ing. Miroslav Tokár

Obec Polomka v zastúpení starostom obce Ing. Jánom Lihanom

V Y H L A S U J E
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá−
ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

v ý b e r o v é    k o n a n i e
na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy v Polomke.

Blíži sa obdobie mladej jarnej zele−
niny. Napriek tomu že naše záhrad−
ky nám ju poskytnú až neskôr, na
pultoch obchodov už možno nájsť
prvé druhy zeleniny. Ponúkame Vám
niekoľko jarných receptov. Dobrú
chuť.


