
1
Mesačník občanov obce Polomka l Ročník XXVI l 16. január 2016 l Nepredajné

Sústredenie mladých
súboristov
Vianočná akadémia
Detská tancovačka
Hudobné sneženie
Cestovný poriadok 
ŽSR

   Starosta obce pán Lihan 
privítal na zasadnutí poslan-
cov obecného zastupiteľstva  
a ostatných prítomných.  
   Podľa prezenčnej listiny 
konštatoval, že na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva je 
prítomná nadpolovičná väčši-
na poslancov, čím bolo zasad-
nutie uznášania schopné.
   Vedením zápisnice z roko-
vania poveril Janku Hebeňovú 
a Dianu Ďurčenkovú, referent-
ky  obecného  úradu.
   Za overovateľov správnos-
ti zápisnice z rokovania určil 
doc. Ing. Jaroslava Varechu, 
PhD. a Mgr. Františka Heretu. 
   Starosta obce predložil na 
schválenie program rokova-
nia obecného zastupiteľstva. 
Predložený program o dopl-
nený bod – vytvorenie ľadovej 
plochy, bol všetkými hlasmi 

Ako v zime nový rok nastáva,
dobrý človek dobré vinše dáva;
preto i my vinšujeme a srdečne vám prajeme,
rodáci, to čo si sami vinšujete:
Všetko dobré čo je len na svete, nech vás vezú šťastia 
sane, nech sa každý človek tam dostane, za čím jeho 
duša lipne, kde mu jeho blaho kvitne.
Nuž, kam že vás vinšujeme?
Čo zo srdca vám prajeme?
Aby ste sa všetci, veľkí, malí,
behom roku šťastne sem dostali:
vy smutní do Radošoviec,
zamrznutí do Kožuchoviec,
poľovníci do Pukanca,
a čo majú chuť do tanca, nech hľadajú Hybe, Skačany;
nové vozy do Blatnice, a murári do Skalice,
záhradníci do Hrušova.
Gazdovia na Dobrú Nivu, hrnčiari zas do Hliníka,
pastieri na Dlhú lúku a potom do Bujakova.
Advokáti ta do Pravna, a zlodeji do Pokuty.
Pekné dievčatá do Kalinova, pre lumpov je Trhanová,
všetci kupci ta do Važca, a nevinní zas do Rajca,
zlí manželia do Lučenca, dlhospáči do Periny,
i stolár má vlasť premilú, dostane sa na Pílu.
Ak sme koho vynechali, nech odpustí hriech náš malý;
veď sme len tak žartovali.

A ešte pranostika na január z toho istého roku:
„Keď sa rok zimou a snehom počína,
sľubuje dosť chleba, ale málo vína.„

Vážení spoluobčania!
   Len pred chvíľou dozneli sal-
vy ohňostrojov po celom svete, 
ktoré slávnostne uvítali Nový 
rok – rok 2016. Stisky rúk a ob-
jatia, ktorými dávame najavo 
našu spolupatričnosť, zasiahli 
svojím teplom naše rodiny, su-
sedov, priateľov, kolegov.
   Milí občania, dovoľte, aby 
som v tejto významnej chvíli, 
zaželal všetkým po celý rok 
veľa zdravia, šťastia a lásky od 
svojich blízkych. Prajem nám 
všetkým mnoho úspechov v 
práci, aby vládla spokojnosť vo 
veciach verejných v našich do-
mácnostiach.
   Máme za sebou rok, v ktorom 
naša obec opäť o niečo opek-
nela. (pripomeniem park a fon-
tánu), ale sa i skvalitnil život pri-
búdajúcimi rekonštrukciami bu-
dov, parkoviskami, chodníkmi. 
V blízkej budúcnosti nás čaká 
i využívanie nových investícií 

   Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady na rok 2016, sa stanovil poplatok 
za zvoz TKO nasledovne:
12 € - na osobu v domácnosti,  ktorá neseparuje odpad
10 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
5 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť potvrdenie 
z internátu alebo školy
5 € - občania pracujúci v Bratislave alebo v Košiciach, alebo v zahra-
ničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy.
Poplatok na rok 2016 je možné uhradiť každý pracovný deň v čase 
od 7.00 -11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii úseku VVS v kultúrnom 
dome vchod zozadu KD.
   Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minulom roku uplatnili zľavu 
na poplatku za TKO a nedoložili pracovnú zmluvu alebo potvrdenie o 
návšteve školy, aby ho predložili pri úhrade poplatku za rok 2016. V 
opačnom prípade budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.

Novoročný vinš
z roku 1849

Novoročný príhovor starostu obce
v Polomke – ako sú - nová tra-
fostanica na vleku, stavba gaz-
dovského dvora na Ulici SNP, či 
pohodlnejšia a hlavne bezpeč-
nejšia cesta do, a z Polomky.
   Aj keď musíme každodenne 
zdolávať prekážky, nezdary 
a problémy, pracujme naďalej 
na zveľaďovaní našej obce. 
Poďakovanie za úspešný rok 
2015 patrí všetkým obyvateľom 
obce, ktorí poctivo pracovali 
a neboli ľahostajní ku svojmu 
okoliu, podporovali aktivity 
obce na všetkých úrovniach 
spoločenského, kultúrneho či 
športového diania. Ďalej moje 
veľké poďakovanie patrí tým 
poslancom obecného zastu-
piteľstva, ktorí svoj mandát od 
občanov využívali v zmysle zlo-
ženého sľubu v prospech obce 
a jeho obyvateľov, a svojou ak-
tivitou pomáhali riešiť problémy, 
s ktorými sa samospráva den-
nodenne potýka. Moje poďako-

vanie patrí všetkým inštitúciám, 
úradom, školám, zamestnáva-
teľom, podnikom, ale aj malým 
podnikateľom a živnostníkom, 
rímsko-katolíckej cirkvi, jednote 
dôchodcov, športovcom, dobro-
voľným zborom a občianskym 
združeniam, ktoré pôsobia v 
našej obci.
   Vážení spoluobčania, záve-
rom môjho príhovoru vyslo-
vujem želanie: zachovajme si 
slávnostné chvíle z vianočných 
a novoročných sviatkov po celý 
rok, vážme si jeden druhého, 
majme radi našu obec, zacho-
vajme si úctu jeden k druhému.
   K tomu vám všetkým želám 
osobne, v mene poslancov a v 
mene pracovníkov obce, veľa 
zdravia, šťastia, lásky, veľa trpez-
livosti pri riešení osobných prob-
lémov a pri každodennej práci.

Želám šťastný
a úspešný rok 2016

Ing. Ján Lihan

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Polomke zasadalo dňa 10. 
12. 2015.Program rokovania:
1/    Otvorenie
2/    Voľba návrhovej komisie
3/    Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
 a kontrolnej činnosti 
4/    Plán kontrol na I. polrok 2016
5/    Dodatok č. 1 k VZN č. 58/2014 o miestnych daniach a miestnom 
 poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/a   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
 na rok 2016 
6/b  Návrh rozpočtu obce na rok 2016
6/c  Rozpočet obce na roky 2017 - 2018
7/    Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva  na rok 2016
8/    Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
9/    Vytvorenie ľadovej plochy
10/   Rôzne
11/  Interpelácia a diskusia
12/  Záver

schválený.  
   Starosta obce predložil ná-
vrh, aby do návrhovej komisie 
boli zvolení poslanci:
   Ing. Vladimír Hrablay, Ro-
man Kohút, Ing. Marian Ja-
gerčík.  
K návrhu neboli žiadne pripo-
mienky a návrhová komisia 
bola jednomyseľne zvolená.
   Správu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva a 
kontrolnej činnosti predložil 
hlavný kontrolór obce Ing. 
Jozef Svetlák. V tomto bode 
poslanci riešili protest proti 
uzneseniu skladania sľubu 
poslancov. Právny názor práv-
nika je založený na tom, že 
poslanecký mandát vzniká zo 
zákona podľa výsledku volieb. 
Nedodržanie formy poslanec-
kého sľubu nemôže byť pre-
kážkou vzniku poslaneckého 

mandátu vo volebnom období, 
ak poslanec splnil ostatné zá-
konom predpísané náležitosti. 
Poslanecký mandát by zanikol 
odmietnutím sľubu.
Obecné zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie správu o plnení 
uznesení obecného zastupi-
teľstva a kontrolnej činnosti 
a schválilo plán kontrol na I. 
polrok 2016 tak, ako bol pred-
ložený 
Dodatok č. 1 k VZN č. 58/2014 
o miestnych daniach a miest-
nom poplatku zakomunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady predložila Mária Ko-
hútová, vedúca úseku správy. 
Obecné zastupiteľstvo v Po-
lomke sa uznieslo uznesením 
č. 11/2014 zo dňa 12.12.2014 
na VZN č. 58/2014, ktoré do-
datkom č. 1 mení a dopĺňa 
nasledovne: V § 20 Sadzba 
poplatku sa dopĺňa v bode 1 
písmeno c/, a to sadzba po-
platku za kilogram drobného 
stavebného odpadu je 0,032 
€. V § 21 Spôsoby zaplatenia 
poplatku sa dopĺňa  bod 2, a 
to poplatok za drobný staveb-
ný odpad poplatník uhrádza v 
hotovosti priamo na zbernom 
dvore správcovi dane t. j. po-
verenému zamestnancovi 
obce, o čom sa poplatníkovi 
následne vydá aj príjmový 
pokladničný doklad. Ostatné 
ustanovenia VZN č. 58/2014 
ostávajú nezmenené.
   Drobný stavebný odpad 
sa bude preberať na zber-
nom dvore, kde sa odváži a 
preberajúci vystaví príjmový 

Plán zvozu odpadu
Oznamujeme občanom, že poplatok za zber a likvidáciu 
tuhého komunálneho odpadu na rok 2016 si môžu uhradiť 
v kancelárii VVS (vchod zozadu kultúrny dom). Po úhrade 
poplatku občaniaobdržia harmonogram zvozu TKO ako aj 
zvozu separovaného odpadu na celý rok 2016. Najbližšie 
sa zvozy budú konať v nasledovných termínoch:

TKO – 25. 1. 2016, 15. 2. 2016, 7. 3. 2016
Separovaný – 2. 2. 2016, 1. 3 . 2016

Odpad je potrebné triediť na druhy tak, ako bolo doteraz 
obvyklé, okrem pneumatík (o novom zákone o odpadoch 
sme písali v decembrom čísle 12/2015).

...

(Dokonč. na str. 3)

Spolok pre obnovu kultúry a tradícií Brezinky
a Obec Polomka Vás pozývajú na

Tradičnú fašiangovú zabíjačku
sobota 30.1.2016 o 10.30 v lyž. stredisku Bučnik

podujatím Vás budú sprevádzať
ĽH Martinky Bobáňovej a Fsk Brezinky



Zostal prázdny dom i dvor, lebo nám chýbate v ňom.
Žijete ďalej v srdciach našich, spomíname každým 
dňom.
Dňa 18. decembra 2015 uplynuli tri roky odvtedy, čo 
nás navždy opustila naša milovaná mama a stará 
mama

Emília Buvalová
a zároveň 6. septembra uplynuli tiež tri roky od úmrtia 
nášho drahého otca a starého otca 

Jozefa Buvalu
S láskou a úctou spomína

syn Jozef s manželkou Alenou,
vnučky Ingrid a Erika s rodinami

a rodina Šándorová.
...

Už roky spíš večným spánkom,
tmavý hrob ti je domovom.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, 
klesli ruky, čo pre nás pracovali.
Zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti, otec, za všetkých nás.
Dňa 6. januára uplynulo pätnásť rokov čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef Šándor
S láskou a úctou spomína manželka,

dcéra s manželom, a synovia s rodinami.
...

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečky sa za Teba modlíme.
Nemohla si s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 22. 1. 2016 uplynie 10 rokov od úmrtia našej mi-
lovanej mamy

Barbory Švidraňovej
S láskou a úctou spomína dcéra Božena s manželom,

synovia Jozef a Rudolf s rodinami
a vnuk Miško so svojou rodinkou.

...
Odišiel tíško, nie je medzi nami,
ale v našich srdciach navždy žije spomienkami.
Dňa 20. januára si pripomenieme dvanásť rokov, čo 
nás navždy opustil drahý

Ondrej Šušor
a 1. januára sme si pripomenuli jeho nedožité 90-te 
narodeniny

S láskou a úctou spomína manželka, synovia Ján, 
Vlado a Jaro s rodinami.

...
Odišiel kamarát, odišiel brat, odišiel dobrý človek, na 
ktorého sa nedá zabudnúť. Je nám bez neho akosi 
smutnejšie.
Dňa 24. januára uplynú tri roky, čo nás navždy opustil

Milan Šuchaň
S vďakou a láskou spomínajú brat Vladimír, kamará-

ti zo skupiny Tulibanda a členovia FSk Brezinky.
...

Skromný vo svojom živote,
Veľký vo svojej viere, láske a dobrote.
Taký bol náš drahý otec a starý otec

František Vernársky
ktorému už 10-te výročie smrti si s bolesťou v srdci 
pripomenieme 26.1.2016.
S láskou a vďakou v modlitbách naň denne spomína 
manželka, syn Marián s rodinou, dcéra Monika s ro-
dinou, mama a ostatná rodina.

...
Keď zomrie otecko, mamička
slniečko zájde. V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by ako rodičia vedel mať rád.
Nemôžeme vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať mama, ocko zbohom.
V uplynulom roku 2015 sme si pripomenuli nedožité 
81. narodeniny milovaného otca

Michala Lihana
nedožité 80. narodeniny milovanej mamy

Paulíny Lihanovej
S láskou a úctou na rodičov spomínajú

dcéra Anna, synovia Ján, Michal, Stanislav,
Jožko, Dušan a Štefan s rodinami.

SPOMÍNAME
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v mesiaci január

INZERCIA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december 2015

   Večer k nám zavítala vzácna 
návšteva, Mikuláš aj so svojimi 
pomocníkmi – anjelom a čertom. A 
mal aj remeň. Pre istotu. Deti sa im 
veľmi potešili, zaspievali, pomodlili 
a čakala ich za to sladká odmena. 
Druhý deň nás čakal nácvik chore-
ografií s Vandou, spievanie kolied 

s Martou a Hankou, či tvorivé diel-
ne s našimi mamičkami, kde sme 
vlastnoručne vyrobili zamatiky na 
hrdlo a vianočné pozdravy. Sú-
stredenie ubehlo ako voda a zdalo 
sa, že sme ešte čo-to nestihli ale 
veríme, že vďaka voľnočasovým 
peniažkom, s ktorými si to môže-
me každý rok dovoliť, sa budeme 
môcť vrátiť k všetkým týmto aktivi-
tám. A spýtajme sa našich detí, čo 
sa im najviac páčilo:
Lily: Mne sa páčili tvorivé dielne a 

Narodení: Harvan Tomáš, Hronská 41
 Harvan Michal, Hronská 14
Prihlásení:  Giertlová Mariana, Bernolákova 9
 Vetrák Vladimír, Komenského 26
Odhlásení: Reisová Mária, SNP 11
 Reis Jakub, SNP 11
Zomretí:    Lihan Jozef, Komenského 9, 86 r.
 Vengerová Júlia, Jegorovova 10, 63 r.
Počet obyvateľov k 31.12.2015  -  2996

Emília Medveďová, Osloboditeľov 5, 80 r.
Anna Tokárová, Odbojárov 18, 90r. 
František Molčan, Kaštieľna 4, 80 r.

Mária Mesiarkinová, Komenského 50, 85 r.

   Každý rok sa 1. januára 
schádzajú štátni a cirkevní 
predstavitelia v chrámoch, 
aby spoločne prosili v prvý 
deň nového roka o pokoj a požehnanie pre 
svoj národ. Nie je to inak ani v našej obci. Na 
novoročnej svätej omši sa zúčastnili poslanci 
obecného zastupiteľstva, starosta obce Ing. 
Ján Lihan, zamestnanci obecného úradu spo-

Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.

Milým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme
veľa zdravia do ďalších dní a rokov života

Sústredenie malých súboristov

Nový rok lu s predstaviteľmi cirkvi a 
farníkmi a členovia folklórnej 
skupiny Brezinky. Spoloč-
ne prosili o požehnanie pre 

Polomku a všetkých jej obyvateľov. Po svätej 
omši na farskom úrade spoločne privítali Nový 
rok. Novoročný prípitok a spoločné modlitby du-
chovného otca sa niesli v duchu prosieb o bla-
ho našich občanov a farníkov.                        -rr

vianočné pozdra-
vy. 
Terezka: Drumbľa. 
Kamilka: Ručná 
práca.
Mima: Práca s papierom, vírivka. 
Som sa bála čerta Mareka. 
Deniska: Páčilo sa mi, že sme si 

vytvorili choreografiu s Vandou. 
Pavlínka: Mne sa na sústredení 
veľmi páčilo. Hlavne tancovanie a 

nepáčilo sa mi, no vlastne všetko 
sa mi páčilo, vynikajúce jedlo a 
izby pekne upratané.
Matúš: Páčili sa mi tvorivé dielne, 
že sa urobilo veľa pozdravov, po-
vesť o Kráľovej Skale a Matejovi 
Korvínovi. 
Martin: Mne sa páčilo všetko, ale 
najviac vymýšľanie choreografií, 
že sme boli rozdelení na skupin-
ky. Naša sa volala M 5 lebo všetci 
boli na M. Vo vírivke bola príjem-
ná voda a pohoda, tiež spievanie 
s Hankou a rôznorodosť činností 
a že to malo všetko hlavu a pätu. 
Páčilo sa mi tiež, že sme si spie-
vali Ide pieseň dokola, lebo som 
si zaspieval a spevácku skupinu 
nám Hanka pochválila a bola s 
nami spokojná.

Mama Andrejka
a deti

   Mikulášsky víkend 4.-5. decembra sa deti z 
Breziniek „sústreďovali“ v penzióne MAJK v 
Heľpe. a veru sa museli riadne, lebo program 
bol bohatý. V piatok nám ujo Lilko ukázal ako sa 
hrá na drumbli a ústnej harmonike, čo sme si aj 
vyskúšali, nacvičili časť vianočného programu, 
zacvičili a zatancovali si s Vandou, oddýchli si 
vo vírivke, či zahrali spoločenské hry.

Kúpim mužskú košeľu od 
kroja. Tel:0907113548
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   Náš program bol tentokrát 
spestrený aj vystúpením det-
ského zboru Félix zo ZUŠ 
Heľpa, Andrejky Kirschovej, 
Ľudky Kirschovej, Martina 
Vetráka a šikovných muzikan-
tov z Horehronia. 
   Ešte raz im chceme čo naj-

Vianočná akadémia

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva(Pokrač. zo str. 1)

pokladničný doklad za množstvo odvá-
ženého odpadu. Obec takto nahromade-
ný stavebný odpad odvezie na skládku 
do Brezna, kde zaplatí za jeho uloženie.  
Podľa zákona č. 79/2015 obec nebude 
zbierať pneumatiky. V súčasnosti nie 
je odberateľ, ktorý by zbieral obaly od 
jogurtov, obaly od tukov a mäsa. U od-
berateľov, ktorí by tento sortiment brali 
je podmienka, že všetko má byť umyté. 
Musí to byť vo veľkom množstve, aby sa 
to mohlo jednorazovo odviesť. My takú-
to podmienku nedokážeme splniť, lebo 
iba mizivé percento občanov tieto obaly 
umýva. Pri veľkom objeme týchto vecí 
by sme vytvorili iba priestor pre potkany, 
myši a podobne, ktoré by sa zdržiavali pri 
takomto odpade (zvyšky potravín).  Čiže 
toho času je jediné vhodné riešenie dávať 
to do tuhého komunálneho odpadu, alebo 
keď sa to dovezie na zberný dvor, tam sa 
to zomelie a aj tak to pôjde do TKO. 
   Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na 
dodatku č. 1 k VZN Obce Polomka č. 
58/2014 o miestnych daniach a miestnom 
poplatkuza komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady
   V ďalšej časti zasadnutia OZ sa poslan-
ci venovali rozpočtu obce. Stanovisko k 
návrhu rozpočtu bolo spracované na zá-
klade predloženého viacročného rozpočtu 
obce na obdobie 2016 – 2018 a návrhu 
rozpočtu obce na rok 2016. Návrh rozpoč-
tu bol spracovaný v súlade s VZN o zá-
sadách hospodárenia s majetkom obce, 
VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady, VZN o poskytovaní 
sociálnych služieb a o podmienkach po-
skytovania dotácie z rozpočtu obce. Vo 
viacročnom rozpočte na roky 2016-2018 
sú vyjadrené finančné vzťahy k SR v rám-
ci financovania prenesených kompetencií 
štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, 
k zriadeným i založeným právnickým oso-

bám, ktorým sa poskytujú prostriedky z 
rozpočtu obce. Návrh rozpočtu z hľadis-
ka zákonnosti a metodickej správnosti je 
zostavený s ustanoveniami uvedených 
zákonov. Štruktúra rozpočtu je v zmysle 
platnej metodiky. Návrh rozpočtu bol pre-
rokovaný 24.11.2015 finančnou komisiou 
a neboli k jeho obsahu vznesené zápor-
né stanoviská, komisia návrh schválila. 
Hlavný kontrolór odporučil obecnému 
zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu 
na rok 2016 schváliť a na roky 2017-2018 
zobrať na vedomie. Poslanci v diskusii k 
tomuto bodu riešili náklady na zriadenie 
a prevádzku obecnej polície, náklady na 
prevádzku domu smútku a plánovanej 
stavby Gazdovského dvora, chodníka v 
Hámre a vykurovania v požiarnej zbroj-
nici.Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 
a schvalilo rozpočet obce na rok 2016 
tak, ako bol predložený a zároveň zobral 
na vedomie rozpočet  obce na roky 2017 
– 2018. 
   V nasledujúcom bode sa poslanci za-
oberali plánom práce obecného zastu-
piteľstva na rok 2016. predložená plán 
práce schválili.
   Informáciu o príprave lyžiarskeho stre-
diska na zimnú sezónu podal starosta 
obce. Informoval poslancov, že lyžiar-
ske stredisko je pripravené. Trafostani-
ca a čerpacia stanica, snežné delá sú 
pripravené, Celkovo je vlek pripravený, 
čakáme už len na mráz, aby sa mohlo 
zasnežovať. V prípade mrazu sa bude 
zasnežovať iba veľký vlek a to s patrič-
nou šírkou k nemu. 
   V otázke vytvorenia ľadovej plochy pri ly-
žiarskom vleku je výhoda v tom, že je tam 
voda, elektrina, osvetlenie, reštaurácia, 
WC, parkovisko. Využila by sa aj reštau-
rácia.Pri lyžiarskom vleku je to priechod-
né. Projekt na vytvorenie ľadovej plochy 

   Po dvojročnej  pauze pripravili Brezinky a ich hos-
tia vianočnú akadémiu. Sála kultúrneho domu v Po-
lomke bola plná. Okrem Polomčanov bolo v hľadisku 
aj veľa priaznivcov z celého Horehronia, ktorí si chce-
li spolu s nami vychutnať vianočnú atmosféru. Takýto 
záujem nás vždy poteší a vyburcuje ešte k lepšiemu 
výkonu, ale aj zodpovednosti.

srdečnejšie poďakovať. Boli 
skvelí!
   Dúfame, že sme vás divá-
kov nesklamali a odchádzali 
ste z toho podujatia s dobrým 
pocitom. 
   Tak ako sa stalo dobrým 
zvykom, výťažok z vianočné-

ho programu sa venoval na 
podporu liečby tým, ktorí to 
potrebujú.
   No dôvod, prečo sme sa 
o tomto podujatí ako kolektív 
Breziniek rozhodli napísať, je 
trošku iný.
   Práve touto cestou chceme 
poďakovať autorke scenára 
a režisérke vianočnej akadé-
mie, ktorej vdýchla dušu a to 
našej Marte Pisárovej. Veru, 
keby neprišla s nápadmi ona, 
asi by sme sa na to nedali. 
Málokto z divákov si vôbec 
vie predstaviť, čo sa za takým 
programom skrýva. 
   Marta je ten Človek, ktorý 
zháňa nápady, organizuje 
skúšky, povzbudzuje aj moti-
vuje, zabezpečuje, aby všet-
ko fungovalo a malo hlavu aj 
pätu. Veľakrát nás musí po-
riadne „nakopnúť“ (bo my si 
aj pošomreme, aj neskoro na 
skúšku prídeme), aby bol ko-
nečný výkon na javisku taký, 
aký má byť - a všetko má na 
svojich pleciach útla osôbka 
Marta. Závidia nám ju mnohé 
či už folklórne, ale aj diva-
delné súbory. Škoda len, že 
aj tu platí: „Doma nie je nik 
prorokom“. Platí to obzvlášť 
o ľuďoch, ktorí pre svoju rod-
nú obec robia veľa záslužnej 

práce.
   Marti, Ty si nám všetkým za 
toto, ale aj predchádzajúce 
programy vždy poďakovala na 
javisku, tak my všetci, celý ko-
lektív Breziniek, chceme Tebe 

aspoň touto cestou vysloviť 
ĎAKUJEME. 
A poďakovať treba aj tvojej 
rodine, lebo to všetko s nami 
zdieľa. 
Ďakujeme Marta!

   To bol názov programu 
detských folklórnych súbo-
rov, ktorý sa uskutočnil 13. 
12. 2015 v aule Gymnázia 
A. Sládkoviča v Banskej 
Bystrici. Toto podujatie or-
ganizovalo Stredosloven-
ské osvetové stredisko v 
Banskej Bystrici. Deti zo 
súborov Dratvárik, Drienka, 
Matičiarik, Prvosienka, Klá-
sok a Brezinky sa od rána 
venovali výuke detských 
ľudových tancov a hier pod 
vedením Martina Urbana 
a Matúša Drugu. Deti rôz-
nych vekových skupín sa 
snažili pod vedením týchto 
tanečníkov zvládnuť rôzne 
hry na rozohriatie, postreh 
a tanečné hry s ľudovou 
hudbou FS Mladosť. Po 
obede nasledovala prípra-
va na vystúpenie. Deti v 
programe pre širokú verej-
nosť odprezentovali svoje 
nacvičené choreografie. Z 
tohto pekného stretnutia 
odchádzali spokojní diváci, 
ale tiež deti, plné nových 
skúseností, zážitkov a milé-
ho stretnutia s inými deťmi.

Marta Pisárová

Detská
tancovačka

pri ČOV sa  môže spracovať, ale nemá 
veľkú šancu prejsť.Obecné zastupiteľstvo 
žiada starostu obce upraviť pozemok pri 
lyžiarskom vleku na hornom parkovisku 
pre účely vytvorenia ľadovej plochy.
   Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na 
dodatku č. 2 k VZN obce Polomka č. 
41/2009 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ 
a školských zariadení so sídlom na úze-
mí obce Polomka.
   V nasledujúcom bode sa preroková-
val územný plán obce. Na preskúmanie 
územného plánu obce zasadala komi-
sia dňa 19.11.2015. Komisia na preskú-
manie územného plánu obce navrhuje, 
aby obecné zastupiteľstvo nedalo návrh 
na komplexné spracovanie územného 
plánu. Ak bude v budúcnosti potrebné, 
vyrieši sa to novým dodatkom. Územný 
plán obce bol schválený v roku 1984 a 
doteraz je schválených päť dodatkov 
Schválenie nového územného plánu je 
otázka troch rokov. Nový dodatok mô-
žeme kedykoľvek schváliť. Nie je obme-
dzené, koľko dodatkov môžeme mať. 
Územný plán stojí 20 000 € a je možnosť 
kedykoľvek požiadať o štátnu dotáciu. 
   Obecné zastupiteľstvo schválilo zria-
ďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského 
zboru obce Polomka tak, ako bola pred-
ložená.
   Poslanci sa zaoberali žiadosťami ob-
čanov o odkúpenie obecných pozemkov, 
v akom štádiu je vysporiadanie pozem-
kov pod vlekom na poľnohospodársku 
činnosť, počtom kamier v obci,zberom 
separovaného odpadu, plánovaným 
uzavretím parkoviska za zastávkou tak, 
aby tade nebol možný prejazd motoro-
vých vozidiel a vedľa zástavky osadíme 
ochranné stĺpy.  
   Starosta obce pán Lihan poďakoval prí-
tomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil.
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   Dňa 27.12.2015 sa uskutočnil V. 
ročník Vianočného volejbalového 
turnaja ulíc obce Polomka. Na tur-
naji sa zúčastnili hráči štyroch druž-
stiev – Hradzká, Košarky, TJ Tatran 
a hosťom bolo družstvo z Heľpy.
   V príjemnej vianočnej atmosfé-
re zvíťazilo družstvo z Heľpy pred 
Košarkami a Hradzkou. Nadšenci 
tohto športu pravidelne trénujú kaž-
dú sobotu o 18.00 hod. v telocvični 
ZŠ. Veríme, že záujem o tento šport 
bude stúpať, a preto Vás radi uvíta-
me v telocvični.

Ján Černák

Vianočný
Volejbalový

turnaj    Advent v polomskom kostole uvítali mladí 
umelci Talentária svojím Betlehemským pred-
stavením, ktoré otvorilo dvere Vianoc naplno. 
Nadané deti so svojimi pedagógmi rozsvietili 
spomienku živého Betlehema svojimi priamymi 
vstupmi a vniesli neopakovateľnú atmosféru 
skutočných Betlehemských Vianoc. Pre od-
dych a rozjímanie o vianočných sviatkoch bola 
pripravená výtvarná výstava, kde všetci mohli 
vniesť aj svoje osobné prežívanie. Nevšedný 
hudobný zážitok vstúpil do polomského kostola 
tajomnými tónmi Tichej noci a ostatných tradič-
ných kostolných kolied. Obyvatelia Polomky 
tak uvítali príchod Vianoc v tradičnej podobe a 
v tichom hudobnom rozjímaní.  

Vaše Talentárium

Hudobné sneženie
na Polomke


