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Z obecného zastu-
piteľstva
Nešťastie na želez-
ničnom priecestí
Nové ihriská
Seniori, k počíta-
čom

Navštívte výstavu
„Priestor a vzťahy“ 

Eriky Šándorovej, akad. mal.,
ktorá pôsobí v ZUŠ v Polomke

v Horehronskom múzeu 
v Brezne

(Meštiansky dom)
Nám. M. R. Štefánika 13

v dňoch 5.-20. marca 2009

Želáme vám veľa smiechu, 
na Veľkú noc len potechu. 
V pondelok veľký zhon 
a ženám kúpačov plný dom. 
Veľa vody z potoka, 
budú svieže do roka.
Veľká noc jar nesie 
v batôžku od slnka, 
budí sa príroda, 
tok šťastia zažblnká. 
Maľuj že dievčička 
farebné vajíčka, 
aby si mala čím 
obdariť Janíčka. 

VEĽKÁ NOC

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky, tiež Pascha  je najvýznamnejší 
kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl Veľká noc je pre 
kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 
Kresťanské oslavy Veľkej noci sa v Novom zákone nespomínajú, naj-
starším svedectvom o Veľkej noci je Veľkonočný preslov melita zo Sárd 
z 2. storočia. Oslavy Veľkej noci sa teda v cirkvi objavili veľmi skoro.
Sviatky Ježišovho vzkriesenia sú významovo previazané so židovskou 
oslavou pesachu a dodnes v sebe nesú prvky tejto židovskej oslavy. Ježi-
šov prechod smrťou a vzkriesenie je chápané ako naplnenie starozákon-
ného obrazu prechodu Izraelitov Červeným morom pri odchode z Egypta.

Veľkonočné symboly
Baránok — Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tra-
díciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. 
Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svoj-
ho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbo-
lov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok 
obetovaný za spásu sveta.
Vajíčko — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých 
kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudo-
vou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia va-
jec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť 
v pôstnom období. 
Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj Veľká noc sa pre-
niesla aj mimo cirkvi. Už od jej vzniku je to čas osláv a veselia. Dnes je 
aj komerčne dôležitá, pretože sa na ňu viaže veľa zvykov, ktorých usku-
točnenie si vyžaduje nejaké úsilie prípadne nákup. Predávajú sa naprí-
klad veľkonočné pohľadnice, ozdoby alebo sladkosti v podobe veľko-
nočných vajíčok, barančekov alebo zajačikov.
Na Slovensku je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a korbáč. 
Na Veľkonočný pondelok od rána muži a chlapci chodia po domácnos-
tiach svojich známych a polievajú alebo korbáčujú ženy a dievčatá ruč-
ne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Korbáč je spletený z ôs-
mych, dvanástich alebo až dvadsiatich štyroch prútov a je zvyčajne od 
pol do dvoch metrov dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou a farebnými 
stužkami. Podľa tradície muži pri hodovaní prednesú koledy. Či sa naj-
prv korbáčuje alebo polieva a potom spievajú či recitujú koledy záleží 
na situácii. Aj keď korbáčovanie môže byť bolestivé a polievanie neprí-
jemné, nie je ich cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je korbáč symbolom zá-
ujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa môžu dokonca cítiť ura-
zené. Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mužovi farebné vajíčko ako 
symbol jej vďaky a odpustenia. Treba spomenúť, že zvyčajne sa pou-
žíva iba jedna metóda. Na strednom a západnom Slovensku väčšinou 
korbáčovanie a na východe polievanie.

Zdroj:Wikipédia

   Piatkový večer 27. februára sa 
v Základnej umeleckej škole v Po-
lomke niesol v znamení Koncer-
tu učiteľov.  Fanfárový a pompéz-
ny zvuk trubky v úvodnom čísle 
v koncerte Es dur od Jana Křite-
la Jiřího Nerudu navodil atmosfé-
ru slávnostného otvorenia. Po ňom 
sa predstavilo kapelné zoskupe-
nie Martin Šulek, Martin Javorčík, 
Jana Babeľová, Stanislav Švant-
ner a Stanislava Kokavcová, kto-
ré  tanečným a rytmickým boogie 
rytmom dopĺňalo štvorručnú hru. 
Už pri príchode účinkujúcich ďal-
šieho čísla sme zacítili arómu di-
vadelnej opony, kostýmov, ako aj 
premiéry grandiózneho operné-
ho predstavenia a vypočuli sme 
si známu áriu Carmen od Georga 

Bizeta v podaní Anny Martinelli-
ovej a nášho prvého hudobné-
ho hosťa Dušana Kuchára z ope-
ry z Banskej Bystrice.  Spev vy-
striedal  fagot Martina Javorčíka 
s jeho melancholickými melódia-
mi a príjemným melodramatickým 
zvukom. Po ňom sa nám predstavil 
akordeón s ľudovými variáciami na 
pieseň Lúčna kačička, na ktorom 
majstrovsky zahral Dominik Frčka, 
víťaz medzinárodnej súťaže s ná-
zvom „ Akordeónový festival muzi-
ky“, ktorá sa konala  v Poľsku.  Hu-
dobné čísla vystriedal dynamický 
tanec a s ním prišiel na pódium aj 
náš druhý hosť Zuzana Cibulová a 
spolu s naším učiteľom tanečného 
odboru Jurajom Borsekom skoro 
zdvihli divákov zo stoličiek s dvo-

ma energickými  latinsko- americ-
kými tancami cha-cha a jive.  Ale 
ani ďalší hosť nenechal publikum 
ochladnúť. Miroslava Potančoko-
vá nám štvorručne na akordeóne 
spolu s Evou Brucháčkovou a ka-
pelou zahrali známu Bingo polku. 
Na záver celého slávnostného ve-
čera odzneli tri piesne z populár-
nej hudobnej scény. Učitelia, ako 
aj hudobní hostia boli odmenení 
nielen potleskom spokojných di-
vákov, ale aj kvietkami, ktoré odo-
vzdali žiaci ZUŠ Polomka. V deň 
Učiteľského koncertu sa skonči-
la aj súťažná výstava našich naj-
menších žiakov výtvarného odbo-
ru. Počkáme si na jej vyhodnotenie 
a víťazné práce budú ohodnotené. 

Mgr. Stanislava Kokavcová

   Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce 
Polomka o miestnych daniach a miestnom po-
platku za  komunálne odpady a drobné odpa-
dy č 36/2008 sú občania povinní uhradiť po-
platok za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2009 
nasledovne.
1 osoba- neseparuje odpad     9 e - 271 Sk
Chalupári                               20 e - 602,50Sk

Občania, ktorí separujú odpad
1 osoba                                 7 e - 211 Sk
2 osoby                               14 e - 422 Sk 
3 osoby                               21 e - 633 Sk
4 osoby                               28 e - 844 Sk

   Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich 
na internátoch  2 e - 60,-Sk je potrebné doložiť 
potvrdenie o návšteve školy.
   Občania pracujúci v zahraničí a v mestách na 
Slovensku (Ba,KE) -  4,5 e – 135,50 Sk je potreb-
né doložiť fotokópie platných pracovných zmlúv.
    Poplatky za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2009 
je možné uhradiť v kancelárii úseku VVS (v kul-
túrnom dome – zozadu z dvora VVS) v pracov-
ných dňoch v čase od 8.00 do 10.00 hod a od 

Pochovávanie basy zrušené
- vystúpenia preložené 

   Z dôvodu tragickej udalosti v Polomke sa predstavenia Pochovávania basy na deň 21.2.2009 zrušili. 
Preložili sa na náhradný termín - 12. apríla. 2009- Veľkonočná nedeľa. Zakúpené vstupenky ostávajú 
v platnosti na vystúpenia v náhradnom termíne. Tí, ktorí budú chcieť vstupenky vrátiť, môžu tak učiniť 
na predajných miestach kde si vstupenky zakúpili. Program bude po malej tematickej úprave odpre-
zentovaný tak ako bol nacvičený na 21. 2. 2009.

   Riaditeľka Materskej školy 
v Polomke oznamuje rodičom, že 
v mesiaci marec sa uskutoční zá-
pis detí do materskej školy. Zá-
pis sa koná od 9.3.2009 – 31. 3. 
2009 denne od 8.00 – 16.00 hod 
v budove materskej školy.

Čas sa kráti
12.00 do 15.00 hod. 
   Poplatky za zvoz tuhého komunálneho odpadu 
na rok 2009 je nutné zaplatiť do konca marca 2009. 

Veľkoobjemový zber dňa 6. 4. 2009
   Obec Polomka s.r.o. – úsek VVS oznamuje ob-
čanom, že dňa 6.4.2009 ( pondelok ) sa uskutoč-
ní zber veľkoobjemového odpadu. Do veľkoobje-
mového odpadu patria : matrace, nábytok, textil, 
wc misy a iný odpad väčších rozmerov. Ďalej žia-
dame občanov, aby nedávali do veľkoobjemové-
ho odpadu elektroniku a tvrdé plasty ako: záhrad-
ný nábytok, kvetináče a podobne. Tieto veci bude 
možné odovzdať pri separovanom zbere, respek-
tíve pri zbere elektroniky. Žiadame občanov, aby 
veľkoobjemový odpad vyložili pred brány do 7 00 
hod. dňa zberu.

Zber elektroniky dňa 20.4.2009
   Obec Polomka s.r.o. – úsek VVS oznamu-
je občanom, že dňa 20.4.2009 ( pondelok ) sa 
uskutoční zber elektroniky. Do elektroniky patria 
všetky malé aj veľké domáce elektrospotrebiče 
. Ďalej žiadame občanov, aby elektroniku nero-
zoberali a odovzdávali ju v neporušenom sta-
ve. Žiadame elektroniku vyložiť pred brány do 
700 hod. dňa zberu.

Učitelia ZUŠ Polomka opäť na pódiu
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RUSANKA
Nám. M.R.Štefánika 42/35, nad Eurozmrzlinou (na poschodí), Brezno

(oproti zvonici, nad Eurozmrzlinou)
– športové odevy a obuv, termooblečenie

Ponúkame tovar značiek: ZAJO, FOB, KEFAS, ALPINA, 4F, 
HIGH SPORT, X-IT, SLOVENKA, TATRASVIT a iné

! Do konca marca zľavy na :
Vetrovky, lyžiarske nohavice, rukavice, termooblečenie 

(vybrané druhy), čiapky

   Starosta obce pán Lihan privítal na 
zasadnutí poslancov obecného za-
stupiteľstva a ostatných prítomných. 
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, 
že na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov, čím bolo zasadnutie uzná-
šania schopné. 
   Vedením zápisnice z rokovania po-
veril p. Hebeňovú  a p. Skalošovú, re-
ferentky obecného úradu.Za overova-
teľov správnosti zápisnice z rokova-
nia určil pána Jozefa Guzmu  a Fran-
tiška Heretu. Starosta obce predlo-
žil na schválenie program rokovania 
obecného zastupiteľstva. Tento bol 
všetkými hlasmi schválený. Starosta 
obce predložil návrh, aby do návrho-
vej komisie boli zvolení títo poslanci : 
p. Ivan Brozman, Dušan Muška, Jo-
zef Svetlák. 
   K návrhu neboli žiadne pripomienky 
a preto bola návrhová komisia jedno-
myseľne zvolená.
Ing. Vačoková, pracovníčka SA ŽP 
informovala o programe Leader . Je 
to Leader pre Horehronie, funguje 
od roku 1991. Slovenská republika 
je do leader zapojená prvýkrát. Ide 
o integrovaný program. Stanovujú 
sa ciele a priority. Je vhodný pre ob-
lasť, kde je vysoká nezamestnanosť.  
Zvýši sa konkurencieschopnosť úze-
mia. Zdroje financovanie sú z európ-
skych fondov na roky 2007 – 2013. 
Realizácia projektu je od 1/2009 do 
11/2009. Je potrebné urobiť vlastný 

Narodení:  0
Prihlásení: Mesiarkin Pavol, Sládkovičova 2
                  Babnič Branislav, Komenského 120
Odhlásení: 0
Zomretí:     Tokárová Mária, Komenského 3   – ned.79 rokov
                  Saksa Ján, Sama Chalupku 39      -  80 rokov
                  Puška Jozef, Hronská 16               -  23 rokov
                  Saksová Anna, Štúrova 18            -   87 rokov
                  Mikloško Ján , SNP 167                -   67 rokov
                  Ďurčenka Jozef, Komenského 102 – 65 rokov
Počet obyvateľov k 28.2.2009 – 3041

Blahoželáme

Emília Šuchaňová, Nálepkova 22 – 85 rokov
Elena Černáková, Záhradná 7 – 80 rokov

Emília Vernárska, Komenského 101 – 85 rokov
Rozália Maruškinová, Komenského 1 – 80 rokov

Helena Birková, Komenského 107 – 80 rokov
Mária Guzmová, Kukučínova 17 – 96 rokov

Dnes sa dožívate prekrásnej chvíle, 
Prešli ste životom predlhé míle
Prešli ste krajinou bolesti, lásky
Dovoľte nevidieť na tvári vrásky
Neraz ste zdolali brody i rieky
Buďte šťastné ešte dlhé roky.

Oslávenkyniam želáme pevné zdravie a životného optimizmu 
do ďalších rokov života.

Slnko sa usmieva na vŕšky, doliny,
aj na teba mamička, uprostred rodiny.
Tvoj život ťažký bol, starosti, robota,
i detstvo presmutné, bola si sirota,
i v mladom veku ostala si vdova.
Rozožeň mamička tie sivé vtáčatá,
dnes s úctou a láskou hľadia na teba
deti, vnúčatá a pravnúčatá. 
Ďakujeme ti mamička za starosť,
ktorú si s nami mala.

Rozália Maruškinová
dňa 15. 3. 2009 oslávila nádherných 80 rokov

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a slnečných dní
jej želajú tri dcéry s manželmi, syn s manželkou

a 11 vnúčat a 9 pravnúčat starkú a prastarkú
s láskou objímajú. 

Ponúka kuch. linky na mieru:

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky: Vzdelanie podľa vyhlášky MŠ č. 41/1996 Z. z. o odbornej a peda-
gogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov pre príslušný druh a typ školy.
Minimálne 5 rokov praxe v odbore (do dĺžky praxe sa nezapočítava MD, výkon vojenskej a civilnej náhradnej služ-
by). Občianska a morálna bezúhonnosť. Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom  a bežnom styku. Zna-
losť školskej legislatívy. Znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných  predpisov. Riadiace a organizačné 
schopnosti. Dobrý zdravotný stav. Návrh koncepčných zámerov.
Uchádzači predložia do 31.3.2004 prihlášku na adresu:
Obec Polomka, Obecný úrad, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
K prihláške je potrebné doložiť: overené doklady o vzdelaní, profesijný životopis, odpis registra trestov (origi-
nál, nie starší ako 3 mesiace), potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, dĺžka odbornej praxe (priebeh zamestnaní), 
koncepciu práce riaditeľa.
Uvedené doklady  doručte v uzavretej obálke, na ktorej bude napísané: „Neotvárať, výberové konanie MŠ“.
Termín a miesto výberového konania vyhlasovateľ oznámi prihláseným uchádzačom najmenej sedem dní pred 
jeho začatím.

Z obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dopln-
kov, starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 19. februára 2009 
o 18.00 hod. do obradnej miestnosti v Polomke.

Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom:
1/   Otvorenie      
2/   Voľba návrhovej komisie     
3/   „Leader pre Horehron (Mikroregion) „
      - Integrovaná stratégia rozvoja územia (ISRU)
4/   Schválenie výročnej správy za rok 2007
5/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  
6/   Plán kontroly na rok 2009     
7/   Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2008        
8/   Schválenie plánu kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2009   
9/   Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2008   
10/  Správy o činnosti komisií OZ za rok 2008    
11/  Priebežná správa o lyžiarskom vleku    
12/  Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ   
13/  Rôzne, žiadosti o odkúpenie pozemkov 
14/   Interpelácia a diskusia

operačný program. Zapojených je 10 
obcí. K 31.12. 2009 má byť predlo-
žená výzva. 
   Obecné zastupiteľstvo schválilo vý-
ročnú správu za rok 2007. Obecné za-
stupiteľstvo zobralo na vedomie sprá-
vu o plnení uznesení obecného zastu-
piteľstva  a kontrolnej činnosti. Navrh-
lo doplniť správy o výsledku kontrol. 
Na základe správy OO PZ Pohorelá 
o vývoji kriminality na území obce, po-
slanci skonštatovali, že kriminalita na 
území obce má klesajúcu tendenciu.  
   Obecné zastupiteľstvo schválilo 
plán kultúrno-výchovnej činnosti na 
rok 2009. Požiadalo komisiu kultúry 
o rozpracovanie uznesenia vlády SR 
o Kultúrnom dedičstve.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie správu o výsledkoch inven-
tarizácie za  rok 2008. Navrhlo sprá-
vu rozšíriť o úbytkoch a prírastkoch 
majetku. Predsedovia komisií pracu-
júcich pri OZ predniesli správy o čin-
nostiach jednotlivých komisií. Obec-
né zastupiteľstvo sa zaoberalo prie-
bežnou správou o lyžiarskom vleku. 
Zhodnotili výnosy a náklady od za-
čiatku lyžiarskej sezóny.
   Informácie o čerpaní fondov po-
dal Ing. Príboj. V správe uviedol, že 
obci Polomka bol schválený grant 
Ministerstvom životného prostredia 
( MŽP) SR na výstavbu splaškových 
kanalizácií, ktoré sa budovali v rokoch 
2004-2006 –ide o splaškové kanalizá-
cie na uliciach Jánošíkova, J.Kráľa, 

Ždiarska a SNP horná časť. Finančné 
prostriedky sú z Operačného progra-
mu Základná infraštruktúra, ktorý sa 
realizoval v rokoch 2004-2006 v čer-
paním do konca roka 2008. Nakoľ-
ko sa v tomto programe nevyčerpa-
li všetky finančné prostriedky, MŽP 
SR vyhlásilo v októbri 2008 výzvu na 
dočerpanie týchto prostriedkov z už 
realizovaných stavieb. Náš podaný 
projekt bol vyhodnotený ako úspeš-
ný a bola schválená celková dotácia 
je 203 877e (6,142 mil. Sk). Čerpa-
nie finančných prostriedkov z tohto 
programovacieho obdobia bolo Eu-
rópskou komisiou predĺžené vzhľa-
dom na finančnú krízu do 30.6.2009.  
Každý schválený projekt je dobrý, len 
tá administratíva okolo neho je neuve-
riteľne náročná, o čom by mohli hovo-
riť všetci zamestnanci obecného úra-
du, keď sa pripravovali podklady pre 
preplatenie nákladov. V súčasnosti 
je na MŽP SR  posudzovaná žiadosť 
o platbu. Skutočne preplatená suma 
sa môže líšiť od schválenej. Dúfame, 
že nie veľmi.          
    Toto ale nie je všetko. Podarilo sa aj 
niečo tiež veľmi dobré, teda schvále-
nie finančných prostriedkov na výstav-
bu novej  kanalizácie z Operačného 
programu Životné prostredie , ktorý sa 
realizuje v rokoch 2007-2013  na  MŽP 
SR. Do prvej výzvy sme zaslali projekt 
na výstavbu kanalizácie na  nasledov-
ných uliciach a predpokladanej výstav-
by v  rokoch 2009- Mlynská, 2010 Zá-
potockého, Nálepkova, Kukučínova+O-
sloboditeľov, 2012 Kaštieľna a Komen-
ského dolná časť. Projekt bol úspeš-
ný a schválená dotácia je 1 211 845e 
(36 508 325 Sk), spolufinancovanie 
obce je  63781,78e(1 921 490 Sk). 
V roku 2009 bude verejné obstaráva-
nie,  vypracovanie realizačnej doku-
mentácie, začiatok výstavby predpo-
kladáme v auguste 2009.       
   Na záver sa poslanci zaoberali žia-
dosťami o kúpu pozemkov na výstav-
bu rodinných domov. Poslanci navrhli 
dať vypracovať geometrický plán, na 
základe ktorého o odpredaji pozem-
kov záujemcom rozhodnú.

   V zmysle § 4 zákona číslo 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zákona číslo 552/2003 o výkone 
práce vo verejnom záujme, vyhlasuje starosta obce Polomka výberové konanie, ktoré bude 
realizované príslušnou radou školy na obsadenie funkčného miesta:

RIADITEĽ  MATERSKEJ  ŠKOLY  POLOMKA

OBEC POLOMKA v zastúpení starostom obce 
VYHLASUJE

výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Polomke

KUCHYNSKÉ LINKY
JAME-NÁBYTOK

Bernolákova 1, Polomka, tel/fax: 048/6193453

- konzultácie zdarma
- zameranie linky zdarma
- grafický návrh zdarma
- doprava 
- montáž

Pani Rozálii Maruškinovej k jej sviatku blahoželajú aj býva-
lí matičiari z Polomky.
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   Každého občana našej obce, ale aj susedných obcí sa 
isto veľmi hlboko dotkla tragédia na železničnom prieces-
tí u nás v Polomke. Ten osudný okamih sa nedá vrátiť 
späť, aj keby sme si všetci isto želali, aby nikdy ani ne-
nastal. Napísalo a povedalo sa o tejto udalosti dosť. Prvé 
dojmy boli isto veľmi emotívne, ale s odstupom času sa 
niektoré veci javia akosi inak. Dali sme priestor aj na-
šim občanom, ktorí cítia potrebu vyniesť na svetlo svo-
je pocity a dojmy.

   Záchrana ľudského života je úlohou každého človeka 
a keď má niekto na to aj školu, tak je to prvoradé. Pri zráž-
ke vlaku s autobusom, kde prišlo o život 12 ľudí sa zišlo 
množstvo ľudí, ale nie každý má na to žalúdok a hlavne 
skúsenosti aby aj aktívne zraneným pomohol. Preto ma veľ-
mi rozčúlilo, že po Polomke dokážu niektorí roznášať také 
hlúpe reči o „zviditeľňovaní sa“ lekárky Lucky Gorduličo-
vej. Podľa mňa bola v správnej chvíli na správnom mies-
te. Vďaka nej možno neprišli o život ďalší ľudia. Ako môže 
niekto tak hlúpo hovoriť, že sa potrebovala zviditeľniť tak 
pri vlaku, ako aj v Hriňovej, keď zachraňovala ľudské živo-
ty. Áno, v mnohých rozumne zmýšľajúcich ľuďoch sa zvi-
diteľnila, lebo možno málokto vie, že je lekárka a buďme 
hrdí, že sa dokázala profesionálne postaviť k svojej práci. 
Len hlúpy a závistlivý človek môže takéto hlúpe reči rozná-
šať v dedine. Ono sa to totiž netýka len Lucky, ale aj rečí, 
kto je zodpovedný za závory, či starosta alebo železnice. 
Ale to je už druhá debata v dedine. „Veď sme Polomča-
nia, pomôžme si“- ale len rečami.

D.H

Mária Oceľová

Zmätok
V duši vládne zmätok,
čo ďalej a kam ísť?
Podivný je dnešok,
čo bude, musí prísť.

Nádej
Sú otvorené brány odpustenia,
ak zriekneš sa hriechu, previnenia.
Ľútosť, pokoru do srdca vlej
a nájdeš svätú duše nádej.

Pôstne zamyslenie
Opätovné hriechy naše
pohli Krista Pána
niesť kríž a znášať kráže,
v nás je táto vina.
Utápanie v nemravnosti
znova Krista križuje.
Zločin podlý a neresti-
to sa nám pripisuje.
Zapieranie Pána nášho
skutkami pohŕdania,
pýcha, posmech do skonania?
Čo nás čaká dobrého?

   Nadväzujúc na slová básni-
ka i my veríme v lásku. V lás-
ku k Bohu, k človeku, lásku 
k drahým a blízkym. A z tohto 
dôvodu sme sa v zastúpe-
ní všetkých zložiek v obci dňa 
26. februára 2009 pod vede-
ním pána starostu a pána de-
kana zúčastnili v Bánovciach 
nad Bebravou na ekumenickej 
pohrebnej rozlúčke s obeťami 
katastrofy zo dňa 21. febru-
ára 2009. 
   Ani znak predtuchy a zra-
zu miesto blízke pri našom 
Ski centre sa stalo Tainarskou 
bránou našich zosnulých hos-
tí. Každý z nás vie, ako nás 
táto tragédia hlboko zarmútila 
a poznačila. A tak s hlbokým 
bôľom i smútkom sme prežívali 
túto smutnú pohrebnú udalosť.
   Naša verejnosť bola s ňou 
oboznámená prostredníc-
tvom masmédií. Obete tragé-
die v Polomke dňa 21. februá-
ra 2009 a potom mená – kon-
dolenčné listiny.
   Ťažko vysloviť, akú odozvu 
našli v našich srdciach tieto 

   Redakcia Polomských Noviniek sa ospravedlňuje auto-
rom článku za chyby, ktoré sa vyskytli vo februárovom čísle 
v článku Poďakovanie. Chyby vznikli pri prepise textu. Ďa-
kujeme za pochopenie.

Ospravedlnenie

Občania Polomky vyjadrili sústrasť
Pričasto nám už pribúdajú hroby.
Či smrť nás spája iba s drahými?
Smrteľnosť si nás každým dňom viac zdobí.
Akí sa poberieme za nimi?
Život je slabý. Podobá sa vlásku.
Chcem žiť aj v smrti. Preto verím v lásku.
                                                    Michal Chuda

smutné oznamy. Prečo? Prečo 
má naša Polomka také smut-
né zviditeľnenie? Osud si však 
nevyberá a tak sa všetko sta-
ne, ako sa stane. 
   Prvý, kto nás úctivo a srdeč-
ne privítal, bol primátor mes-
ta, ktorý vyjadril úprimnú vďa-
ku pánovi starostovi, pánovi 
dekanovi, našim obetavým le-
károm a všetkým tým dobrým 
ľuďom, ktorí pomáhali pri zá-
chrane ranených, zaopatrovaní 
umierajúcich a odsune zosnu-
lých, ale aj vám všetkým, kto-
rí ste prejavili úprimné spolu-
cítenie a solidaritu, či už zapá-
lením sviečky na mieste tragé-
die, alebo účasťou na záduš-
nej pobožnosti v kostole, ale-
bo akýmkoľvek iným smútoč-
ným prejavom. Bánovčania 
nám po celý čas venovali veľ-
kú pozornosť a pohostinnosť 
či už na radnici, v katolíckom 
dome i po pohrebných obra-
doch v kultúrnom stredisku na 
pohostení, kde sme mali mož-
nosť sa porozprávať s pozosta-
lými obetí i s tými, ktorí túto ka-

tastrofu prežili, ba i s vládnymi 
predstaviteľmi, či predstavi-
teľmi oboch našich najväčších 
slovenských cirkví.
   I tu odznievali pre Polomku 
slová vďaky od vládnych pred-
staviteľov, pozostalých obe-
tí i príbuzných ranených. Ne-
stretli sme tu ani náznak od-
sudzovania Polomky pre túto 
hroznú katastrofu.
   Smutne a ťažko budú znášať 
tragickú udalosť i strany na-
šich obidvoch kroník, tak obec-
nej ako i cirkevnej. 21. február 
2009 zostane v nich zapísaný 
tými najčernejšími písmenami 
v dejinách našej obce i farnosti.

Mária Oceľová

Nešťastie na železničnom priecestí
   Každý z nás je nútený z času na čas urobiť ne-
jaké rozhodnutie. Ak sa to týka viacerých, ne-
raz siaha po kompromise. Ten z času na čas 
musí urobiť takmer každý – stačí ak si predsta-
víme dobre fungujúcu rodinu. Takýto kompro-
mis by možno ušetril vyhasnuté ľudské živo-
ty z nedávnej nešťastnej havárie na našom po-
lomskom železničnom priecestí. Zarazila ma to-
tiž jedna informácia - vlak pohybujúci sa rých-
losťou 70 km/h má brzdnú dráhu 230m. Posuň-
me sa na chvíľu o pár rokov naspäť. Škoda, že 
sa zástupcovia železníc a našej obce pri rozhod-
nutí o zamietnutí svetelnej signalizácie nedohodli 
na niečom inom. Trebárs na znížení rýchlosti na 
inkriminovanom úseku. A aby znížená rýchlosť 
priveľmi neblokovala plynulosť železničnej pre-
mávky stačilo by, keby platila iba cez zimné ob-
dobie. Vtedy je cestná premávka na spomínanom 
železničnom priecestí najfrekventovanejšia. Po-
hybuje sa tu vtedy mnoho cudzích vodičov, ktorí 
nepoznajú miestne pomery. Mňa osobne inšpi-
rovala „žabacia“ štyridsiatka medzi Obaľovačkou 
a Bujakovom. Tá tiež platí len na určitý čas. Vy-
dupali si ju ochranári na ochranu žiab. Nemohli 
by sme my, občania Polomky urobiť to isté pre 
turistov? Veď napomáhajú rozvoju našej obce. 
Znížená rýchlosť (hoci 40-tka) by tam mohla byť 
ešte dnes, kým namontujú sľúbenú svetelnú sig-
nalizáciu. Keby tam bola v čase nehody, určite jej 
následky by neboli také tragické.

Eva Šándorová



Pečenie a zdobenie
veľkonočných medovníkov

   Kurz je určený všetkým, ktorí si počas veľkonoč-
ných sviatkov chcú nielen pochutnať na tradičnom 
slovenskom pečive, ale aj okrášliť sviatočné chvíle 
vyzdobenými medovníkmi. Lektorky sú členky pe-
dagogického zboru v ZŠ Polomka, ktoré so svojimi 
žiakmi vyhrali viaceré súťaže.

Receptúra, vypracovanie cesta,
tvarovanie medovníkov

Poleva, technika zdobenia, vzory
Termín: 1., 2. a 7. apríl od 17.00. do 20.00. hodiny v ZŠ
Trvanie kurzu: 9 hodín Cena na osobu: 15 €
Minimálny počet účastníkov:  8
Maximálny počet účastníkov: 12
Lektorky: Mgr. Anna Mesiarkinová, Anna Bartošíková
Prihlásiť sa môžete do 26. marca 2009.

Základy komunikácie
   Kurz je určený ľuďom, ktorí si chcú zlepšiť svoje ko-
munikačné schopnosti. Získajú praktické zručnosti 
pre bežnú komunikáciu v rodine, v spoločnosti a za-
mestnaní. Kurz bude prebiehať zábavnou formou, 
pripravené sú testy a cvičenia.
Témy:
Čo je komunikácia
Reč tela
Slová – správny výber smeruje k úspechu
Prejavy komunikácie (korešpondencia, telefonova-
nie, sprievodné a doplnkové prejavy)
Aktívne počúvanie
Prvý dojem
Ako správne prezentovať (seba, svoju organizáciu, 
svoju firmu, výrobok, službu)
Termín: 20. – 23. apríl od 17.00. do 19.00. hodiny v ZŠ
Trvanie kurzu: 8 hodín
Cena na osobu: 15 €
Minimálny počet účastníkov: 8
Maximálny počet účastníkov: 12
Lektor: Michaela Heretová 
Prihlásiť sa môžete do 16. apríla 2009.
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   Obec Polomka, Obecný úrad v Polomke dáva občanom 
na vedomie, že sa v jarných mesiacoch  pripravuje otvo-
renie novovybudovaných multifunkčných ihrísk pri Základ-
nej škole a Materskej škole.
   Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 43m x 22m pri Základnej 
škole bolo vybudované s podporou slovenskej agentúry pre ces-
tovný ruch a s podporou Európskej únie s operačného progra-
mu priemysel a služby. Hodnota diela činila  3,79 mil. Sk. Obec 
spolufinancovala  5 %.   Stavbu realizovala Obec Polomka, s.r.o.
Multifunkčné ihrisko pri Základnej škole bude slúžiť na tieto 
športy: hádzaná, malý futbal, tenis, volejbal, florbal, basketbal 
na asfaltovej ploche, k užívaniu bude prístupná 80 m štvorprú-
dova bežecká rovinka + sektory na vrch guľou a skok do diaľ-
ky a cvičná tenisová stena.
   Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 40m x 20 m pri Materskej 
škole bolo vybudované s podporou úradu vlády a nadácie SPP. 
Hodnota diela bola 2,76 mil. Sk. Dotácia činila 1,2 mil. Sk.  
   Spodnú stavbu (obrubníky, terénne úpravy, štrkové vrstvy, dre-
náže, a pod.) realizovala Obec Polomka s.r.o. a vrchnú stav-
bu (položenie trávy, mantinely, osvetlenie, oplotenie) realizoval 
ŠPORT SERVICE MARTIN s.r.o.  
   Multifunkčné ihrisko pri materskej škole je okrem volejba-
lu vhodné pre všetky športy tak ako ihrisko pri Základnej škole 
   Základné informácie ohľadom otváracích hodín,  zodpo-
vednej osoby budú občanom poskytnuté v budúcich po-
lomských novinkách,  pri vstupe na ihriská a obecným 
rozhlasom. Používanie multifunkčného ihriska počas dňa  
bude bezplatné. Používanie multifunkčného ihriska vo ve-
černých hodinách s potrebou osvetlenia bude za popla-
tok 1E za 1 hod. 

   Na novovybudovaných multifunkčných ihriskách sú už 
teraz plánované tieto akcie:
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ: 
5/2009 – atletické preteky žiakov prvého a druhého stupňa
6/2009 – žiacka latka (skok do výšky) 
Multifunkčné ihrisko pri MŠ: 
6/2009 – futbalový turnaj tried ZŠ 
6/2009 – uličný futbalový turnaj dospelých

Komisia pre šport  agroturistiku 

   Nový cestný zákon č. 8/2009 Z.Z. dňom 1. februára 2009 na-
dobudol účinnosť. V prechodných ustanoveniach otvára pre Vás 
možnosť vyriešiť spravidla dlhotrvajúci a doteraz neriešiteľný 
problém – ako vyradiť z evidencie motorové vozidlo, ktoré bolo 
zničené alebo ktoré ste odovzdali do šrotu ešte pred tým, ako 
zákon o odpadoch ustanovil povinnosť odovzdávať takéto vo-
zidlo autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel a predlo-
žiť pri žiadosti o vyradenie vozidla potvrdenie o jeho odovzda-
ní na spracovanie.
   Veľa držiteľov vozidiel a vlastníkov vozidiel dočasne vyrieši-
lo tento problém žiadosťou o dočasné vyradenie vozidla z pre-
mávky na pozemných komunikáciách. Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie takéto žiadosti spravidla ak-
ceptoval a vozidlo dočasne vyradil na žiadateľom požadovanú 
dobu. Týmto spôsobom sa však riešenie problému iba oddialilo.
   Nový zákon o cestnej premávke v ustanovení § 143 ods.6 po-
núkol na prechodnú dobu možnosť definitívneho vyriešenia vyš-
šie popísaného problému. V praxi to znamená, že v dobe od 1. 
februára 2009 najneskôr do 31. októbra 2009 budete môcť 
vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo z evidencie natrvalo, keď 
k žiadosti a k dokladom potrebným na vyradenie vozidla z evi-
dencie natrvalo priložíte rozhodnutie obvodného úradu dopra-
vy o dočasnom vyradení Vášho vozidla z premávky na pozem-
ných komunikáciách a namiesto potvrdenia o odovzdaní vozidla 
na spracovanie priložíte čestné prehlásenie v ktorom uvediete, 
z akého dôvodu Vaše vozidlo už fyzicky neexistuje. Ako čestné 
prehlásenie je možné použiť tlačivo, ktoré obdržíte na prísluš-
nom pracovisku vedenia evidencie vozidiel okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru.
     Po splnení uvedených podmienok orgán policajného zboru 
vyradí Vaše vozidlo z evidencie natrvalo.

mjr. Mgr. Ivan Piliar,
riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát
informuje

Nové ihriská v Polomke

Seniori, k počítačom!
   Ozval sa mi pán Pavel Ján Buvala, kedysi Polomčan, 
dnes obyvateľ Liberca v Českej republike. Dočítal sa (na 
internete) v Polomských novinkách, že chystáme počíta-
čové kurzy pre seniorov. Tiež je už dôchodca. Potešilo ho 
to a ponúkol svoje skúsenosti, pretože v Pozitivních no-
vinách (príspevky v nich sú uverejňované v českom i slo-
venskom jazyku, www.pozitivni-noviny.cz) vedie rubriku 
Seniori k počítačom. Vybrala som z tejto rubriky niekoľko 
úryvkov z príspevkov pre inšpiráciu a zaujímavé čítanie.

M. Heretová
ROZLUKA OD POČÍTAČA,
autor Vojtech Bradovka

   Syn nám daroval svoj obnosený počítač „z druhej ruky“ 
aj s úvodnou inštruktážou. Keďže býva ďaleko od nás, 
bol som odkázaný ďalej pokračovať ako samouk pri práci 
s počítačom, a to metódou „pokusu a omylu“. Stalo sa, že 
som niečo nesprávne stlačil a všetok krvopotne napísa-
ný text kamsi zmizol. V takých prípadoch starostlivá man-
želka zatvárala okná, aby nebolo počuť na ulicu moje na-
dávanie, a aby ma nenapadlo vyhodiť počítač z okna. Po-
stupne sme sa však s počítačom skamarátili a tešilo ma, 
že aj manželka sa začína zaujímať o jeho ovládanie a vy-
užitie. Pravda, ona to mala ľahšie, lebo keď nevedela ako 
ďalej, bol som po ruke vo funkcii poradcu , ako „mierne po-
kročilý“ užívateľ PC. Problémy nastali až potom, keď sa jej 
zapáčila elektronická komunikácia so synmi, rozvetveným 
príbuzenstvom , priateľkami, ako aj surfovanie po interne-
te. Vtedy medzi nami došlo k „stretu záujmov“ o miesto a 
čas pobytu pri počítači. Pokusy o dodržanie časového roz-
vrhu používania PC neboli úspešné.
   Skôr, ako by vyvrcholila medzi nami „internetová krí-
za“, našlo sa riešenie v duchu vzájomného porozume-
nia. Manželka si natrvalo prisvojila môj počítač, ktorý som 
výhradne len pre ňu nainštaloval na osobitnej poličke v 

obytnej kuchyni.
   Ja som dostal súhlas na zakúpenie novej počítačovej zo-
stavy z rodinných finančných rezerv. Je inštalovaná v mo-
jej pracovni. Teraz sa každý hráme na „svojom piesočku“. 
Ona si väčšinou nahlas prehráva počítačové lekcie z ang-
ličtiny pre prípad, že pôjde znova navštíviť syna do Írska.
Teraz môžeme nezávisle a nerušene surfovať po interne-
te, písať svoje e-maily alebo spomienky. 

SENIORI VŠETKÝCH KRAJÍN
INTERNETUJTE SA!,

autor Vojtech Bradovka
   Táto parafráza na internacionálne heslo z nedávnej mi-
nulosti ma upútala na obrazovke môjho počítača začiat-
kom minulého roka.. Jej autorom, bol známy môjho pria-
teľa z Banskej Bystrice, s ktorým sme sa po mnohých ro-
koch náhodne stretli na internete pri výmene e-mailových 
správ. Viac - menej z dlhej chvíle a zo záľuby sme pokra-
čovali v komunikácii elektronickou poštou. Priateľa napa-
dlo, že by sme mohli tieto virtuálne kontakty rozšíriť, a to 
každý o svojich ďalších známych z radov seniorov, ktorí 
používajú internet. Netrvalo dlho a našlo sa niekoľko pova-
hovo seberovných a zvedavých dôchodcov a dôchodkýň z 
rôznych kútov Slovenska, ba i z Čiech, s rovnakou záľubou 
v internetovej komunikácii. A to nielen vo vážnych veciach, 
ale aj v záležitostiach so zmyslom pre recesiu a humor.
   Stali sme sa vďaka Internetu virtuálnymi priateľmi na diaľ-
ku. Len dvoch z nich poznám osobne. Nezištná výmena 
poznatkov je celkom zadarmo. Z recesie sme dali tomuto 
nášmu spoločenstvu seniorov názov Klub Generácie Bá-
čikov a po čase sme si na internete založili vlastnú WEB 
stránku http://www.kgbacikovia.websnadno.cz/ Internet je 
výborný relax, lebo možnosť kontaktu zmierňuje pocit osa-
melosti a bezmocnosti starších ľudí.

Občianske združenie
Tradície Rozvoj Ekológia Našej Dediny

v spolupráci so ZŠ v Polomke
vás pozýva v apríli na kurzy:

Počítač – pomocník a spoločník
aj pre seniorov

   Kurz pre staršiu generáciu – od 50 rokov. (Len v prí-
pade nenaplnenia kurzu sa ho budú môcť zúčastniť 
aj mladší.) Radi by ste si poklebetili s deťmi či vnú-
čatami každý deň, hoci sú vzdialené desiatky kilo-
metrov alebo žijú v zahraničí? Chcete posielať listy 
a ušetriť na poštovnom? Kedysi ste prečítali niekoľ-
ko novín a časopisov denne a dnes vám to už pe-
ňaženka nedovolí? Potrebujete presne a podrobne 
sledovať výdavky v domácnosti aby ste ušetrili? Zá-
klady práce s počítačom a internetom vám pomôžu 
riešiť mnohé situácie a ušetriť financie, spestria osa-
melé chvíle a skrátia vzdialenosti.

Témy:
Čo je počítač. Nebojme sa počítača.
Základné pojmy - pracovná plocha, okno, súbo-
ry, zložky...
Ako napísať list, žiadosť, príbeh... - Textový editor 
(Word) - písanie, úprava, uloženie, tlač textu.
Ako vytvoriť tabuľku – tabuľkový kalkulátor (Excel)
Internet: studňa informácií (vyhľadanie dennej tla-
če, časopisov, literatúry a zaujímavostí)
Elektronická pošta
Elektronické bankovníctvo – platby účtov cez in-
ternet
Možnosť zaradenia ďalšej témy podľa záujmu účast-
níkov kurzu
Termín: 27. – 30. apríl od 17.00. do 19.00. hodiny v ZŠ
Trvanie kurzu: 8 hodín
Cena na osobu: 16 €
Minimálny počet účastníkov: 8
Maximálny počet účastníkov: 9
Lektor: Mgr. František Hereta
Prihlásiť sa môžete do 23. apríla 2009

Účastník získa osvedčenie o absolvovaní kurzu. Pri-
hlášky získate v ZŠ v Polomke alebo na adrese mi-
chaela@polomcania.sk


