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Pozvánka na 
zasadnutie OZ

Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona 
č.369/1990 Z. z. o  obecnom zriadení 
v  znení neskorších zmien a  doplnkov 
starosta obce zvoláva zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva na deň :
21. júna 2018 ( štvrtok ) o 18,00 hodine ( 
v budove obecného úradu – bočný vchod )   

Program: 
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení
 obecného zastupiteľstva
 a kontrolnej činnosti
4/ Správa o stave separácie TKO
5/ Plán kontrol na II. polrok 2018
6/ Rôzne
 schválenie komunitného plánu
 sociálnych služieb obce Polomka
 na roky 2018 - 2022 
7/ Interpelácia a diskusia

Spomienkové 
podujatie 

Srdečne Vás pozývame na spomienkové 
podujatie na obete vojny, ktoré sa 

uskutoční 27. júna 2018 v Polomke o 10.30. 
Počas podujatia sa uskutoční prelet dvojice 
vrtuľníkov VzS OS SR UH-60 Blackhawk a Mi-
17. Podujatia sa zúčastní veľvyslanec Veľkej 

Británie, veľvyslanec Spojených štátov 
amerických, hudba OS SR Banská Bystrica 

a čestná stráž OS SR, ktorí spoločne položia 
vence k pamätníku  Americkej misie.

Odchyt psov
Dňa 23.5.2018 sa v našej obci usku-

točnil avizovaný odchyt psov. Podarilo 
sa odchytiť päť túlavých psov. Útulok 
Šťastné labky psov odviezol a umiestni 
ich v priestoroch útulku, nakoľko majite-
lia neprejavili záujem si psov ponechať. S 
útulkom budeme spolupracovať aj v bu-
dúcnosti. Plánujeme aj naďalej realizovať 
odchyty túlavých psov, a to v nepravi-
delných intervaloch podľa kapacitných 
možností útulku. Preto vyzývame ob-
čanov, aby zabezpečili svoje psy tak, 
aby sa nepotulovali po dedine. Týmto 
spôsobom obec chce riešiť problém s 
túlavými psami a sťažnosti občanov 
na ohrozovanie ich bezpečnosti.
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Poďakovanie
V  sobotu 26. mája sme mali na vleku 
v  reštaurácii Bučnik oslavu maminej 
60-tky. Chceli by sme sa touto cestou 
poďakovať manželom Kubušovým 
Alenke a  Jozefovi za krásne priprave-
nú tabuľu, výborné jedlo a  veľmi prí-
jemnú a  ochotnú obsluhu. Prostredie 
máte krásne, všetci hostia sa cítili veľmi 
príjemne. Ďakujeme a  prajeme veľa 
úspechov v práci a samých spokojných 
klientov.
Synovia Radko a Peter Tokároví s rodi-
nami.

Peace Run (Mierový beh) je najdlhší šta-
fetový beh s horiacou pochodňou, ktorý 
prebieha cez viac ako 140 krajín sveta . 
Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a 
náboženské hranice medzi jednotlivý-
mi národmi, ľuďmi alebo hranice v nás 
samých. Je inšpiráciou k hľadaniu toho, 
čo nás spája, čo v skutočnosti vyjadruje 
slovo “mier “ a ako ho môže každý z nás v 
bežnom živote napĺňať.

Toto symbolizuje Mierová pochodeň 
putujúca z krajiny do krajiny, od človeka 
k človeku, od srdca k srdcu. Medziná-
rodný tím bežcov ju nesie a odovzdáva 
všetkým, ktorí sa chcú k tejto myšlien-
ke pripojiť buď v rámci pripraveného 
programu pre školy a deti, mestá a obce, 
alebo ako jednotlivci na trase. S Miero-
vou pochodňou môžete bežať, alebo ju 

Mierový beh
len na chvíľu podržať a vložiť do nej svo-
je želanie pre ostatných. Pridáte sa tak k 
mnohým významným osobnostiam a k 
miliónom ľudí na celom svete, ktorí držali 
pochodeň od vzniku Mierového behu v 
roku 1987 .

Peace Run založil atlét, filozof a umelec 
Sri Chinmoy (1931-2007), ktorý službe 
ideálom svetového mieru a harmónie 
venoval celý svoj   život. Svojou životnou 
filozofiou, dielom a neúnavným úsilím 
inšpiroval ľudí najrôznejších národov a 
kultúr, za čo dostal mnohé medzinárod-
né ocenenia.

Mierový beh, celým názvom “Sri Chin-
moy Oneness-Home Peace Run”, sa v 

rokoch 2005 - 2013 nazýval World Har-
mony Run (Svetový beh harmónie). Od 
roku 2014 sa vrátil k pôvodnému názvu 
“Peace Run”.

Peace Run nepropaguje ani nepodpo-
ruje žiadny politický názor, či náboženské 
vyznanie. Snaží sa podporovať slobodu, 
toleranciu a porozumenie v spoločnosti.

Účastníkov Mierového pochodu sme 
privítali 7. júna 2018 aj v našej obci v zá-
kladnej škole. S deťmi si zahrali rôzne hry 
v  telocvični, ale najzaujímavejším bolo 
asi hádanie pôvodu účastníkov podľa 
reči. Boli z  Rakúska, Srbska, Bulharska, 
Ruska, Guatemaly a ďalších iných krajín. 
Aj naše deti sa bežcom predstavili. Za-
spievali im pekné piesne a na záver sa s 
nimi rozbehli na ich ďalšiu cestu.

peacerun.sk,rr
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Rok sa s rokom zišiel a je tu deň,v ktorý si 
nám navždy odišiel.
Aj po dlhom roku tá rana v  srdci bolí 
a zabudnúť na ten smutný deň nedovolí.
Dňa3. júna sme si pripomenuli prvé 
výročie odchodu do večnosti nášho 
milovaného 

Jána Mikloška 
S  úctou a  vďakou spo-
mína manželka Elena, 
dcéra Gretka s  manže-
lom, dcéra Janka a  os-
tatná rodina

Bolesťou unavená tíško si zaspala, 
zanechajúc všetkých, čo si rada mala. 
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech 
Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 18. júna si pripo-
míname smutné desia-
te výročie smrti 

Anny Lihanovej
S láskou a úctou spo-
mínajú dcéry Darina 
a Mária s rodinami.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme 
dať, pokojný spánok priať, modlitbu 
tichú odriekať a s úctou na Teba spo-
mínať.
Dňa 2.júla si pripomenieme 40. vý-
ročie úmrtia nášho 
brata 

Jána Gergeľa
S láskou a úctou 
spomínajú brat 
Dušan a Jozef s ro-
dinami

Odišla si preč, nás to teraz bolí, opustila 
si tento svet aj proti svojej vôli. Neúplná 
cesta, prerušená púť, bola si   tu veľmi 
krátko, by Ťa stihla smrť. Boh má právo 
rozhodnúť, tu však zdá sa priskoro, Tvoj 
čas ešte nemal prísť, viac si mala vzhliad-
nuť obzorov. Keď už sa tak stalo, keď si 
zostala v zemi, nevyprcháš z myslí tých, 
pre ktorých si bola všetkým.

Dňa 16.júna uplynulo 
20 rokov od úmrtia 
našej milovanej 

Terézie Račákovej,
ktorá nás opustila vo 
veku 42 rokov.  
S láskou a úctou spo-
mínajú manžel, syn s rodinou, dcéra s 
rodinou, sestry s rodinami, r. Mesiarki-
nová a ostatná rodina.

S tichou spomienkou ku vášmu hrobu 
chodíme pri plamienkoch sviečok sa 
modlíme. Osud Vám nedoprial s nami 
dlhšie byť, ale v našich srdciach budete 
stále žiť.
Dňa 6. apríla sme si 
pripomenuli 10. výro-
čie úmrtia našej mamy

Emílie Gergeľovej
a 9. októbra si pripo-
menieme 36. výročie 
úmrtia nášho otca

Rudolfa Gergeľa
S láskou a úctou spo-
mínajú synovia Dušan 
Jozef s rodinami.
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A- ŠPORT
OD JEDNOTA BREZNO

Ponúka:
Textil od č. XS-3Xl, obuv od č. 36 – 48

KUPÓN N A ZĽAVU 1 2%
Platí do 16.7.201 8

Inzercia
Predám rotačnú kosačku 165, 

pavúk obracák a pásovú hrabačku. 
Cena dohodou.

Info: 048/6193660
alebo 0904385218

 
Poďakovanie

Pozostalá smútiaca rodina po zomrelom Martinovi Spravačovi ďakujem všetkým 
príbuzným, priateľom a známym za účasť na pohrebe dňa 2. mája 2018. Ďakuje-
me za prejavy sústrasti, modlitby a kvetinové dary.

V našej obci sa uskutočňuje zber se-
parovaného odpadu už niekoľko ro-
kov. Dalo by ste teda predpokladať, 
že zásady separovania ( triedenia) už 
máme v  malíčku. Opak je však prav-
dou. Po každom dni zberu separova-
ného odpadu sa o tom presviedčame. 
Zdá sa, že názov separový už medzi 
nami zľudovel a  nazývame ním len 
druh zvozu. Tko a separovaný. Ale, že 
to, čo vyložíme pred brány nie je vyse-
parovaný odpad, to nás už tak veľmi 
netrápi. Veď niekto s tým niečo urobí. 
Hlavne, že my sme sa toho zbavili. Ta-
kýto prístup navyšuje tonáž odpadu, 
ktorý musíme skladovať na zbernom 
dvore. Keď sme spúšťali do prevádzky 
Zberný dvor, zdal sa nám obrovský. Za 
chvíľu nám však už kapacitne možno 
nebude postačovať. Po každom zbere 
je potrebné separovaný odpad ešte 
„ vyseparovať“ manuálne pracovník-
mi na zbernom dvore. Odpadu, ktorý 
nepatrí do separovaného sa nazbiera 
za kontajner. Ten potom musí obec na 
vlastné náklady odviezť na skládku. 
A  to ide z  peňazí vybraných za TKO 
a poplatky sa musia zvýšiť. A tak stále 
dokola.
Ďalším uhlom pohľadu na odpady sú 

skládky. Už vytvorené skládky sa  nie 
pomaly, ale rýchlo zapĺňajú, vytvára-
nie nových je brzdené alebo úplne 
znemožnené veľmi prísnou legisla-
tívou. Proti výstavbe ekologických 
spaľovní bojujú občania v dotknutých 
obciach a  regiónoch. Ak je množstvo 
odpadu na zbernom dvore výsled-
kom jednej obce, je ťažké si predsta-
viť, koľko odpadu vyprodukuje vyše 
3000 obcí a  miest. A  v  mestách ešte 
viac. Kam sa ten odpad podeje? Ťažká 
otázka, na ktorú bude ťažko nájsť od-
poveď. Ale začať musí každý od seba. 

Znížiť množstvo odpadu, ktoré každý 
z nás vyprodukuje. Skúsme sa zamys-
lieť ako.
Pripomeňme si ešte pravidlá správne-

ho separovania. 
PLASTY-PET fľaše, obaly od sapo-

nátov, šampónov, aviváže všetko bez 
uzáverov, igelity(ale len tie z bežných 
nákupov a  obalov od odevov, nábyt-
ku) nie od senáže a ešte aj znečistené 
zbytkovým hnilobným odpadom!
SKLO- biele a  farebné fľaše od alko-

holu, vína, zaváraninové poháre, fľaš-
tičky od liekov. NEPATRÍ SEM- lepené 
sklo, porcelán, zrkadlo, sklo s drôtenou 
výplňou!
PAPIER – kartóny, noviny, časopisy, 

knihy, reklamné letáky. NEPATRÍ SEM: 
znečistený kartón, papier od zvyškov 
potravín, mastný papier, alobal a aký-
koľvek papier spojený s nejakou inou 
komoditou napr.s plastom, sklom ko-
vom a pod.
KOVY- poznáme ťažký kov-väčšie 

a  ťažšie kusy vyrobené z kovu ako 
napr. brány, zvyšky po demolácii zá-
hradok a  pod. ĽAHKÝ KOV-plechovky 
od piva, nealko. Nápojov, od paštét, 
pretlakov, rýb a  pod. Samozrejme 
všetko čisté a umyté, bez zvyškov !
TETRAPAKY- krabice od mlieka a ná-

pojov
BIOODPAD- pokosená tráva, konáre 

zo stromov, zemiakové šupky, zeleni-
na a  ovocie.  Samozrejme bez iného 
odpadu ako sú sáčky, papiere prípad-
ne kovy a iné predmety.  Bioodpad sa 
uskladňuje na kompostovisku pri are-
áli čističky odpadových vôd z  južnej 
strany od železnice. Aj tam je však po-
trebné udržiavať poriadok a bioodpad 
neukladať hocikde, ale do priestoru na 
to určeného.

D.Ď

Separujeme vôbec?
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Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychá-
dzajúce z milujúceho materinského srdca. 
Srdcia našich mám sú pre nás záhadou. 
Kde sa v nich berie toľko citu, lásky, poro-
zumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obe-
tavosti, starostlivosti a vznešenosti. Mate-
rinskú lásku snáď ani opísať nemožno. Je 
dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí 
pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko 
dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a 
nedá sa ničím nahradiť. A kto iný má prá-
vo a  povinnosť vyjadriť tie najhlbšie city 
k matke ako deti. 
Žiť život je veľká zodpovednosť. Naučiť 

ho žiť aj deti je skutočné umenie. Bol vám 
do rúk vložený púčik, ktorý rastie a záleží 
naozaj len na vás, ako bude vyzerať v pl-
nom kvete. 
Držíte nad nimi ochranné krídla, keď krá-

čajú po ceste života. Aj keď z tej správnej 
niekedy vybočia, dokážete znova nájsť ten 
správny smer. Stojíte pri nich v dobrom aj 
v zlom. Vaše oči neochvejne sledujú kaž-
dý ich krok. Sú to láskavé oči, ktorých jas 
a krása rozoženie aj najtemnejšie mraky.
A tak sa v druhú májovú nedeľu v kultúr-

nom dome zišlo detí ako smetí. Všetky sa 
chystali predviesť sa pred svojimi mamič-
kami a starými mamami. Deti z materskej 

školy pod vedením si pripravili pásmo 
básničiek a pesničiek. Deti z detského fol-
klórneho súboru Brezinky pod sa prezen-
tovali programom Za humnami, v ktorom 
nám ukázali ako sa deti zabávali keď išli na 
trávu. Húsatám púpavy a žihľavy natrhať, 
to bola ich práca. Rôznymi hrami si prácu 
spríjemnili. Aj sa zabavili aj osoh urobili. 
Zahanbiť sa nedali ani žiaci našej základ-
nej školy.  Nacvičili hudobno dramatické 
pásmo na motívy rozprávky O  rybárovi 
a zlatej rybke. Deti sa svojich úloh zhostili 
úžasne a  dokonca si sami vyrobili kuli-
sy. Do programu sa zapojili aj žiaci našej 
súkromnej základnej umeleckej školy Ta-
lentárium. Pripravili program plný piesní  
a vyznaní pre mamičky. Tanečná skupina 
ohúrila svojím umením, úžasnými kostý-
mami, kreativitou a  moderným tancom 
nielen prítomných príbuzných tancu-
júcich detí. Aj deti z  detského domova 
Slniečko prispeli svojim programom k 
oslave Dňa matiek. Všetky deti svoje vy-
stúpenia zvládli na jednotku a  patrí im 
poďakovanie, ako ich mamičkám za lásku 
a  starostlivosť, tak aj im pedagógom za 
trpezlivosť a  vytrvalosť pri rozvíjaní ich 
talentu. Ďakujeme

D.Ď

Deň matiek

Nová Ves nad Žitavou je obec blíz-
ko Nitry, Vrábel a Zlatých Moraviec. 
Má 1300 obyvateľov a nebyť krajskej 
prehliadky Nositelia tradícií, kde sme 
vystúpili ako hostia, mnohí by sme o 
tejto peknej dedinke nevedeli. 20. mája 
sa stretli folkloristi Nitrianskeho kraja 
na postupovej prehliadke, kde  sa FSk 
Brezinky predstavila s pásmom „Na Ka-
tarínu.“ Takto bez trémy sme si vychut-
nali súťaž kolektívov z Kovariec, Čeľadíc 
Jarku, Kozároviec, a dvoch nesúťažných 
kolektívov. Počas rozborového seminá-
ra sme predviedli tance nášho regiónu 

v škole tanca, ktorej sa výborne zhos-
tili „naši lektori“ Marek Turčin a Silvia 
Šuchaňová. Spolu s ostatnými sme si 
spríjemnili chvíle čakania na vyhlásenie 
výsledkov. Laureátom sa stala FSk Jaro-
čan s programom „čepenie nevesty“ a 
zlaté pásmo s návrhom na postup zís-
kala FSk Praslica z Kozároviec. Príjem-
né stretnutie to bolo aj pre nás. Pekná 
výstavka domácich remeselníkov a vý-
stava tradičných domácich predmetov 
dotvárala príjemnú atmosféru počas 
celého dňa.

M. Pisárová

Okresná prehliadka 
speváckych skupín

  16.5.2018 sa konal XVI. ročník prehliadky speváckych skupín v Pohronskej Polhore. 
Prehliadky sa zúčastnilo 12 skupín. Prítomných privítala kultúrna pracovníčka, ktorá 
celý program moderovala. Prítomným sa prihovorila aj starostka obce a predseda OO 
JDS v  Brezne. Potom už sálou zneli pesničky rôzneho žánru, ktoré boli odmenené 
potleskom. Naše vystúpenie bolo prekrásne. Boli sme oblečené v kroji a zožali sme 
veľký úspech. K tomu všetkému nám dopomohol náš nádherný kroj, ktorý nám veľmi 
obdivovali. Spievali sme svadobné pesničky, ktoré sa im veľmi páčili. Naša Marienka 
zaspievala nádherné sólo, ktoré chytilo divákov za srdcia. Na záver programu sme si 
všetci účastníci zaspievali pieseň Zahučali hory.

M. Bolfová

V utorok 22. mája sme sa zúčastnili na Športovom dni v Michalovej. Mali sme obavy 
zo zlého počasia, ktoré trvalo už niekoľko dní, ale nás príjemne prekvapilo a poteši-
lo pekné počasie, ktoré prispelo k dobrej nálade. Súťažiace skupiny boli z 12 dedín. 
Súťažili sme v  týchto disciplínach: kop do bránky, kop na cieľ, hod granátom, hod 
vaľkom, beh na 50, 100 a 200 metrov. Podarilo sa nám aj 2. miesto v disciplíne hod 
granátom. Na konci tohto podujatia boli odovzdané diplomy. Účastníkom pripravili 
pohostenie, za čo im ďakujeme. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

M.Bolfová

Folklórne leto začalo

Športový deň seniorov v Michalovej
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V sobotu 2.6.2018 to na Bučniku 
poriadne ožilo, vyrojilo sa množstvo 
rozprávkových bytostí a ešte viac vy-
smiatych detí. Týmto spôsobom sme 
oslávili Deň detí. V rozprávkovom 
lese deti putovali ďaleko, na mori 
stretli pirátov, ktorí im zviazali nohy a 
hodili cez palubu, v Egypte hľadali v 
zrkadle cestu pred múmiami, ježiba-
by učili deti lietať na metle. Vodníci 
boli tento rok veľmi zlí a  chceli de-
ťom zobrať dušičku, no neúspešne. 
Pri šmolkovskom domčeku si naše 
deti spolu s  modrými usmiatymi 
modráčikmi precvičili lyžovanie. V 
tmavom lese stretli lesníka a lesné 

7. 7. 2018 – 16. 00 začiatok podujatia program pre deti útoky s vodou, skrátené útoky s vodou, mini železný hasič, 
19:00 vystúpenie skupiny Retro, 22:15 nástup, 22:30 začiatok súťaže

Rozprávkový les
víly, ktoré ich naučili všetko možné 
a veľmi zaujímavé o lese. V tieni pod 
stromami si deti u Pata a Mata vyskú-
šali náradie z dielne. Na lúke u mu-
chotrávok vylepšovali presnú mušku 
a u Indiánov pri táboráku zastrieľali z 
luku. V závere trati už deti čakali dve 
princezné, jedna Špinďúra z  krajiny 
Špinďulovce, druhá Čistá z  krajiny 
Čistoty. Úlohou detí bolo vyzbierať 
a  vytriediť odpad, okrem toho sa 
naučili základné princípy ochrany 
životného prostredia. Po prechádzke 
lesom všetkým dobre padlo občer-

stvenie a opečené špekáčiky, deti sa 
potešili z krásnej medaily a sladkého 
balíčka. Hlavne sme to všetko stihli 
ešte pred búrkou. V závere by som sa 
chcela poďakovať všetkým zaintere-
sovaným, ktorí sa podieľali na orga-
nizácii Rozprávkového lesa.  

Z. Gergeľová  


