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Zasadalo Obecné
zastupiteľstvo
Krajská súťaž
Nositelia tradícií
Vynikajúci úspech
Sadenie stromčekov

DEŇ VÍŤAZSTVA
NAD FAŠIZMOM

   Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom za-
stupiteľstve v Polomke Vás pozýva na tretí ročník 
Gastrofestivalu vo varení kotlíkového gulášu, ktorý sa 
uskutoční dňa 9.6.2018 na starom futbalovom ihrisku v 
Polomke o 11.00 hod. 
   Podmienky súťaže: Súťaží najmenej trojčlenné družstvo. 
Suroviny (môžu sa pripraviť aj doma) a kotlík na guláš si 
zabezpečuje každé družstvo samostatne. Súťažiaci si môžu 
priniesť aj vlastné prístrešky, slnečníky, stoličky pre vlastný 
komfort. Drevo na varenie zabezpečuje organizátor. Je do-
volené aj vlastné drevo alebo iná alternatíva paliva. Čas na 
varenie gulášu od odštartovania súťaže je štyri hodiny. Do 
súťaže sa môžete prihlasovať v kancelárii matriky obecného 
úradu alebo v deň konania Gastrofestivalu na mieste súťa-
ženia v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod.
   Veríme, že toto podujatie prispeje k dobrej nálade a na-
vareným gulášom každé súťažné družstvo pohostí svojich 
rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí ich počas súťaženia 
budú povzbudzovať.
   Víťazi súťaže budú odmenení vecnými cenami. O občer-
stvenie sa postará otvorený bufet.

   Pozornému občanovi iste 
neuniklo, že sa opravuje aj 
budova zvonice ,,starý špi-
taľ“. Na budove sa vykonal 
náter fasády. Po novom 
nátere kopule, kríža a hodín, 
príde na rad aj prekrytie stre-
chy novým plechom tak ako 
to určil krajský pamiatkový 
úrad. Strecha musí byť čer-
venej farby a plech musí byť 
falcovaný. Po rekonštrukcii 
strechy sa vykoná úprava 
spodnej časti. Odstránenie 
vlhkosti v budove sa plá-

   Štátnym sviatkom 8. mája 
Deň víťazstva nad fašizmom 
si pripomíname koniec druhej 
svetovej vojny. Už 73 rokov 
uplynulo odvtedy ako sa 

skončili útrapy tejto vojny.
   Preživší si pamätajú a mlad-
ší by nemali zabudnúť. Ťažké 
vojnové časy, hlad, bieda, 
chudoba, rachot zbraní, smrť 
a zranenia najbližších by mali 
by varovným signálom aj pre 
dnešnú strednú, ale hlavne 
mladú generáciu. V kontexte 
dnešného zmáhajúceho sa 
extrémizmu, vojnových kon-
fliktov v rôznych kútov sveta 
by sme sa mali zamyslieť 
nad odkazom druhej svetovej 
vojny. V srdci Európy žijeme 
pokojný život bez vojnového 
ohrozenia. Avšak dokedy. 
Kto môže zaručiť mierový 
status na rok, na dva? Vojno-
vé konflikty vo svete sa nás 

netýkajú kým ich nemáme za 
humnami. Oprášiť historické 
fakty, vypočuť si svedectvá 
starých otcov a mám, urobiť 
si vlastný názor a nedopustiť 

návrat vojnových čias. Každá 
generácia je zodpovedná 
za to, ako vedie tento svet. 
Nezabudnime, nedopusťme. 

Hroby mŕtvych sú našim 
mementom.
   Veniec k pamätnej tabuli 
sme položili spolu so žiakmi 
našej základnej školy, ktorí 

tento deň v škole venovali 
aktivitám pripomínajúcim si 
útrapy vojny.

D.Ď

Gastrofestival

Čo nového v obci
    Ako sme vás informovali, v mesiaci apríl sa mal usku-
točniť odchyt túlavých psov v našej obci. Spoločnosť, 
ktorá mala odchyt vykonať posunula termín odchytu 
z dôvodu kapacity útulku. Útulok bol plne obsadený a tak 
sa termín posunul na mesiac máj. Odchyt sa uskutoční 
bez zverejnenia termínu za tých istých podmienok ako 
sme vás už informovali. Opätovne vyzývame občanov, 
aby venovali zvýšenú pozornosť svojim psom a predišli 
tak nedorozumeniam a sporom, ktoré vznikajú pri voľnom 
pohybe túlajúcich sa psov.

nuje uskutočniť systémom 
AQUAPOL firmy z Prievidze, 
ktorý sa už osvedčil na inej 
budove. Po nátere dverí 
a okien sa osadí pamätná 
tabuľa.
   Tak ako nám dovolili po-
veternostné podmienky 15. 
apríla sme mohli pokračovať 
vo výstavbe Polomského 
očka. Konštrukčné práce 
realizuje firma MIJAS Ban-
ská Bystrica. Postupne nám 
veža rástla do výšky a v sú-
časnosti je kovová kon-

štrukcia ukonče-
ná. Je postavený 
krov a čaká sa na 
latenie a pokrytie 
strechy. Obec Po-
lomka s.r.o. začala 
7. mája vykoná-
vať obklad fasády. 
Predpokladáme, 
že t ie to  práce 
budú trvať dlhšie, 
pretože plocha 
celkového obkla-
du je 505 metrov 
štvorcových. Všet-
ko však závisí od 

počasia. Veľký dôraz sa 
kladie hlavne na bezpečnosť 
práce. Vo chvíľach, keď sme 
sa dostali s výstavbou veže 
nad koruny stromov sa veža 
stala viditeľná z viacerých 
miest obce a okolia. Prejavi-
lo sa to na zvýšenom záujme 
občanov a na návštevnosti. 
K vyhliadkovej veži bude vy-
budovaný náučný chodník, 
ktorý bude začínať pri obec-

nom úrade smerom na že-
lezničnú stanicu. Ďalej bude 
viesť po ochrannom vale 
koryta rieky Hron smerom ku 
penziónu Bučnik, následne 
po starej poľnej ceste na 
Bučnik a odtiaľ smerom na 
rybníky pána Mušku a späť 
dole dolinou Voľchovo. Sú-
časťou náučného chodníka 
je oddychová zóna – altánok 
z južnej strany vyhliadko-

vej veže. Polomské očko 
bude nepretržite prístupné 
verejnosti bez obmedzenia 
a bez poplatku. Samozrej-
me, výstup  bude  na vlastné 
riziko, deti do 10 rokov budú 
môcť výstup absolvovať len 
v sprievode rodičov a toto 
všetko bude platné až po 
uvedení veže do prevádzky.

Ing. Ján Lihan,
starosta obce



SPOMÍNAME

STRANA 2 MÁJ 2018Polomske novinky

v mesiaci máj

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2018

Ospravedlnení: Mgr. Ivana Šándorová, 
Roman Bešina, Ing. Ivan Brozman
   Starosta obce pán Lihan privítal na 
zasadnutí poslancov obecného zastupi-
teľstva  a ostatných prítomných. Podľa 
prezenčnej listiny konštatoval, že na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva je 
prítomná nadpolovičná väčšina poslan-
cov, čím bolo zasadnutie uznášania 
schopné. Vedením zápisnice z rokova-
nia poveril Janku Hebeňovú a Dianu 
Ďurčenkovú, referentky  obecného  úra-
du.
   Za overovateľov správnosti zápisnice 
z rokovania určil Dušana Mušku a doc. 
Ing. Jaroslava Varechu, PhD. Starosta 
obce predložil na schválenie program 
rokovania obecného zastupiteľstva. Z 
programu stiahol bod schválenie komu-
nitného plánu sociálnych služieb obce 
Polomka z dôvodu, že materiál nie je 
ešte dostatočnej pripravený. Keďže po-
slanci nemali k programu žiadne pripo-
mienky, bol všetkými hlasmi schválený. 
   Starosta obce predložil návrh, aby do 
návrhovej komisie boli zvolení poslanci: 
Roman Kohút, Ing. Jozef Guzma, Ing. 
Vladimír Hrablay. K návrhu neboli žiad-
ne pripomienky a návrho-
vá komisia bola jednomy-
seľne zvolená.
   Obecné zastupiteľ-
stvo zobralo na vedomie 
správu o plnení uznese-
ní obecného zastupiteľ-
stva a kontrolnej činnosti. 
Hlavný kontrolór zároveň 
odporučil schváliť Záve-
rečný účet obce Polomka, 
ktorý bol audítorkou po-
tvrdený ako bez závad, 
len písomná správa ešte 
nebola doručená. Výsled-
kom hospodárenia obce 

Narodení: 6
Prihlásení: 6
Odhlásení: 3

Zomretí: 4
Počet obyvateľov k 30.04.2018  -  2953

Hrablayová Emília, 90 r.
Jagerčíková  Božena, 80 r.

Šándor Rudolf, 80 r. 
Poprovská Anna, 80 r. 
Tokárová Mária, 80 r. 
Hyrková Anna, 92 r. 

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

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

Ruky museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce prestalo biť,
nebolo lieku, aby sa dalo ďalej žiť.
Už len naše kroky na cintorín vedú,
aby sme modlitbu odriekli za Vás
a spomienka ostala stále v nás.
Dňa 18. apríla sme si pripomenuli
19. výročie úmrtia našej drahej

Anny Mesiarkinovej
dňa 18. mája si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia nášho drahého 

Františka Mesiarkina
S bolesťou v srdci spomínajú

dcéry Emília a Anna s rodinami
a synovia Ján a Jozef s rodinami.

...
Všetko sa stratilo, len stopy jeho lásky 
a spomienky na jeho dobré srdce zostali.
Odišlo srdce milujúce, odišli ruky pracu-
júce.
Prázdny a smutný je náš dom,
Otecko drahý, veľmi nám chýbaš v ňom.
Nový však domov Ty už máš,
kde budeš navždy spočívať.
Dňa 28. mája si pripomenieme
5.výročie smrti nášho drahého 

Jozefa Molčana
S láskou a úctou spomína manželka 

Marta, dcéry Marta a Martina, syn Jozef, 
vnúčatá Miška, Matúš, Hanka,

Janko a ostatná rodina
...

Deň sa za dňom míňa, k spánku volá
tmavá noc, oči naše k nebu hľadia,
Mami, oci, chýbate nám moc.
Vaša láska, Vaše dlane, čo by sme dali za 
ne,
nemôžete nás pohladiť ani k sebe pritúliť.
Rodičia naši drahí, všetkých ste nás mi-
lovali.
Niet dňa kedy na Vás nemyslíme, často si 
Vás pripomíname.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zda-
nie.
V srdci nám bolesť ostala a tiché spomí-
nanie.
Pri spomienke na Vás, slzy v očiach stále 
máme, s láskou na Vás spomíname.
Dňa 5. a 23. mája uplynul dlhý a smutný 
rok od smrti našich rodičov, starých rodi-
čov, súrodencov a známych

Eleny Kubušovej
a Rudolfa Kubuša

S láskou a úctou na Vás spomína syn 
Rudolf s rodinou, syn Miloš s rodinou, 

dcéra Alena s rodinou, vnúčatá, pravnú-
čatá, súrodenci, celá rodina,

priatelia a známi.

   Dňa 4. apríla  žiaci z 5.A 
v rámci hodiny techniky 
navštívili Zberný dvor v 
Polomke. Sprevádzala 
ich pani Zuzana Piliaro-
vá, ktorá ich oboznámila 
s triedením  a separova-
ním odpadu. Dozvedeli sa 
veľa nových informácií a 
pani Piliarová  s radosťou 
odpovedala na ich zveda-
vé otázky.

Návšteva Zberného dvora
v Polomke

Zasadalo
obecné zastupiteľstvo

Dňa 19. 4. 2018 sa konalo riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Polomke.

Polomka za rok 2017 bol schodok roz-
počtu vo výške 169 358,10€. Schodok 
je vykrytý prebytkami z minulých rokov. 
Finančná komisia takisto doporučila 
predložený záverečný účet schváliť.
   Obecné zastupiteľstvo schválilo Zá-
verečný účet Obce Polomka a celo-
ročné hospodárenie za rok 2017 bez 
výhrad. Obecné zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie správu o zabezpečovaní 
úloh na úseku požiarnej ochrany za II. 
polrok 2017. Ján Harvanka, predse-
da DHZ Obce Polomka poďakoval za 
priestory zasadačky pre potreby škole-
ní hasičov.
   Poslanci sa zaoberali aj prenájmom 
a predajom obecných pozemkov.
   Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s 
podaním žiadosti na kúpu elektromobi-
lu. Vyšla  výzva z envirofondu na kúpu 
elektromobilu do výšky 30 000 s tým, 
že bude 5% spoluúčasť obce.  Okrem 
spoluúčasti obce by neboli žiadne iné 
výdavky.
   Starosta obce Ing. Ján Lihan poďa-
koval prítomným za účasť a zasadnu-
tie obecného zastupiteľstva ukončil.     

D.Ď
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Obec Polomka s. r. o zakúpila nové vozidlo s plošinou, kto-
ré sa môže využívať pri výškových prácach na rodinných 
domoch a budovách, orezávaní stromov a iných činnos-
tiach až do výšky 18 metrov. Objednať si vozidlo s plošinou 
je možné osobne v kancelárii úseku VVS v kultúrnom dome 
zo zadu, telefonicky 048/6193290 alebo 0904216339.

Ponuka pre občanov
a firmy

   Miško Kalman našu škôlku úspešne reprezentoval v 
ľudovom speve - Brezniansky slávik materských škôl, 
kde získal cenu za originálne predvedenie ovčiarskych 
piesní. Blahoželáme.                                                 MŠ

   Zobrazuje sa 
ako rímsky vojak 
s prilbou na hla-
ve, v ľavej ruke so 
zástavou, v pra-
vej s nádobou na 
vodu, ktorou za-
lieva horiaci dom. 
Sviatok sv. Floriá-
na slávime 4.mája (Deň 
hasičov a záchranárov). 
Svätý Florián žil koncom 
3. a začiatkom 4. storo-
čia po Kristovi. Bolo to 
za vlády rímskeho cisára 
Diokleciana. Narodil sa v 
Cetii, v dnešnom Zeilsel-
maure v Rakúsku. Stal 
sa vojakom a neskôr 
dosiahol hodnosť plu-
kovníka pohraničných 
rímskych légii. Posled-
né roky služby pôsobil 
v légii v meste Lauria-
kum, dnešné Lorch. 
Vtedy Rakúsko patrilo 
pod Rím. Podľa legendy 
ochránil sv. Florián isté-
ho uhliara, ktorý spadol 
do ohňa a na príhovor 
svätca bol zachránený. 
Iní pripisujú Floriánovo 
patrocínium nad hasičmi 
jeho mučeníckej smrti 
vo vode, ktorú oddáv-
na používali na hasenie 
požiarov. To najdôležitej-
šie, prečo sa sv. Florián 
stal patrónom hasičov je 
jeho charakter a odvaha. 
Svoj život obetoval pre-
to, aby zachránil ďalších 
40 vojakov, ktorí sa stali 
kresťanmi. Jeho odva-

   Každá skupina sa 
snažila svoj program 
predviesť čo najlepšie, 
pretože išlo o postup 
na celoštátnu súťaž. 
A dostať sa do okruhu 
najlepších folklórnych 
skupín na Sloven-
sku je veľká výzva. Aj 
naše Brezinky sa s to-
uto výzvou popasovali. 
Program Na Katarínu s 

Brezniansky
slávik MŠ

Svätý Florián,
patrón hasičov
a záchranárov

hu, vernosť svojmu pre-
svedčeniu a altruizmus 
s nasadením a obetou 
vlastného života je to, 

čo robí sv. Floriána 
dôstojným patró-
nom hasičov a zá-
chranárov.
   Aj naši polomskí 
hasiči si svojho 
patróna dôstojne 
uctili v nedeľu 6. 
mája svätou om-

šou v našom kostole.

Zdroj: web

K r a j s k á  s ú ť a ž
N o s i t e l i a  t r a d í c i í

ktorým postúpili z regio-
nálnej vylepšili o cenné 
rady odbornej poroty v 
rámci seminára po regi-
onálnej súťaži. Na javis-
ku podali skvelý výkon. 
Mladí aj starší nechali 
na ňom svoje srdce. A 
zdá sa že sa oplatilo. 
Porota ocenila program 
Breziniek jednoznačne 
ako najlepší a udelila 

V Dobrej Nive sa stretlo sedem folklórnych skupín, ktoré na kraj-
skú súťaž postúpili z regionálnych kôl. V obci Dobrá Niva, ktorá 
hostila účastníkov krajskej súťaže sa stretli BREZINKY z Polomky, 
BACÚŠAN z Bacúcha, DUBKÁČIK z Buzitky, HRONKA z Brehov, 
REVÚŠKA z Revúčky, DETVANI z Detvy a BAŽALIČKA z Plachti-
niec- Príbeliec.

im titul Laureát krajskej 
súťaže s priamym po-
stupom na celoštátnu 
súťaž, ktorá sa usku-
toční 4. a 5. augusta v 
Zuberci. Stretnú sa tam 
aj so skupinou Bažalič-
ka, ktorá sa umiestnila 
v zlatom pásme s návr-
hom na postup. Držíme 
im teda palce.

D.Ď
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   Jeden za všetkých, všetci za jedné-
ho! Týmto heslom môžeme označiť vý-
kon našich futbalistov v prvom jarnom 
zápase 10.kola II. triedy skupiny B na 
pôde Beňušu. Do zápasu 8.4.2018 naše 
mužstvo nastúpilo lepšie a po dvoch ne-
premenených šanciach sme sa prvýkrát 
z gólu radovali v 15. minúte. Domáci 
zlepšili svoju hru a odpovedali gólom na 
1:1 v 27. minúte. Tento stav vydržal do 
polčasu. V 50. minúte odpískal hlavný 
arbiter penaltu pre domácich a brankár 
Tatranu bol proti a skvelým zákrokom 
zabránil gólu. V 57. minúte sme upravi-
li na 1:2 pekným gólom z kraja ihriska, 
o 4 minúty neskôr sme svoje víťazstvo 
spečatili gólom na 1:3. Tí, ktorí si našli 
čas a prišli sa pozrieť na zápas nášho 
mužstva, videli dobrý kolektívny výkon. 

Verím, že sa nám bude dariť aj v ďalších 
kolách. Ďakujeme ! 
   V tabuľke si pripisujeme ďalšie 3. body 
po výhre nad Michalovou, ktorú sme 
15.4. 2018 zdolali 1:0. Klobúk dole pred 
súperom, ktorý nastúpil na zápas s 10timi 
hráčmi. Z našej strany to nebol vydarený 
zápas. Prvý polčas sme náš výkon mohli 
okoreniť viacerými gólmi, avšak podari-
lo sa nám streliť jeden. V 12. minúte sa 
premiérovo presadil Kramla. Od tohto 
momentu sme sa herne „prispôsobili“ 
súperovi a celý zápas sme kontrolovali 
výsledok 1:0.  Ďakujeme všetkým fanú-
šikom, ktorí si našli čas a prišli nás po-
vzbudiť! Dúfame, že aj v ďalších kolách 
sa bude nášmu družstvu dariť.

Peter Alberty

   6. mája 2018 večer člen DHZ Polomka, Maroš Boše-
ľa, reprezentoval našu DHZ, OZ HASIČ a našu obec 
Polomka na súťaži železný hasič v Bánovciach nad 
Bebravou. Spomedzí silnej konkurencie mužov, viac 
ako 50 súťažiacich v kategórii muži šport, tento len 17 
ročný chalan dokázal vyhrať. Súťaž bola pre vekovú 
kategóriu 18+, no so súhlasom zákonného zástupcu 
mu bol štart povolený. Patrí mu obrovské GRATULU-
JEME

I.T

   Dňa 20.4.2018 sa žiaci 
8.A a 9.A zúčastnili akcie 
ku Dňu Zeme pod záštitou 
OZ Beňuš a vysadili spolu 
so žiakmi ZŠ Závadka nad 
Hronom 600 stromčekov. 
Stromčeky sa vysádzali 
na Burde - lokalita, ktorá 
sa nachádza nad obcou 
Závadka nad Hronom. Na 
úvod im porozprávali za-
mestnanci Lesov SR OZ 
Beňuš Ing. Kovalčíková, 
Ing Vigoda a pán Černák 
o mieste, kde  sadili strom-
čeky a predviedli  praktickú 
ukážku. Potom sa pustili 
do práce samotní žiaci. Zo 
začiatku plní elánu sadili 
sadenice smreka, javora a 
buka, ale postupne im sily 
ubúdali, ale vydržali až do 
konca a na záver spokojní 

Ako sa darí našim 
futbalistom

Vynikajúci úspech

Sadenie stromčekov
zo svojím výkonom si mohli 
oddýchnuť a za odmenu 
opiecť špekáčiky. Za svoju 
prácu boli odmenení certifi-
kátom a každý dostal malú 
pozornosť. Domov odchá-
dzali s pocitom dobre vyko-
nanej práce a s vedomím, 

že aspoň trocha prispeli k 
obnoveniu našej prírody. 
Chceli by sme ešte raz po-
ďakovať zamestnancom 
OZ Beňuš, že sme sa mohli 
zapojiť do tejto akcie a dú-
fame aj ďalšiu spoluprácu.

ZŠ

Vizualizácia
Polomského očka
po dokončení.


