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Chráňme si svoju 
planétu
Za krásou Vydrova
Na Poľackovej
O koncerte
Rozlúčili sme sa
s letom

   OZ TREND vyda-
lo publikáciu anekdot z 
Polomky „Ci ste culi?“. 
Ak máte záujem o kúpu 
publikácie, informujte 
sa, prosím, u pani Diany 
Ďurčenkovej, Obec Po-
lomka, úsek kultúry.
   Výťažok z predaja 
bude použitý na verej-
noprospešné aktivity OZ 
TREND.

   Napriek tomu, že u nás žat-
va nie je a obilie sa nepestu-
je, patrí sa nám za úrodu po-
ďakovať. Bez Božieho požeh-
nania márne sú naše namáha-
nia. A tak sa 29.9.2013 v slneč-
nú nedeľu vytvoril krásny sprie-
vod z centra obce do kostola. 
Sprievod tvorili deti, mládež, 
dospelí a seniori vyobliekaní 
do slávnostných krojov a rov-
nošiat. Nechýbali hostia, pod-
nikatelia v poľnohospodárstve, 
súboristi, hasiči, členky seni-
orskej speváckej skupiny, ob-
čania, predstavitelia obce, po-
slanci a pracovníci obce. Veľ-
mi radi sme medzi sebou pri-
vítali už takpovediac nášho Jo-
zefa Mikuša, poslanca NR SR, 
ktorý si nenechá ujsť príleži-
tosť navštíviť našu obec. Mlá-

   V priebehu mesiaca od ostatného vydania Polom-
ských noviniek úspešne pokračovali práce na projekte 
zmena palivovej základne v ZŠ. V priestore prístavby sú 
umiestnené dva kotly o výkone 500 kW. Z tohto miesta 
sú k dnešnému dňu urobené rozvody do materskej ško-
ly, umeleckej školy, telocvične základnej školy a hasič-
ne. Od 30. septembra je už v prevádzke jeden kotol, ktorý 
v súčasnosti vykuruje budovy základnej školy. Po dokon-
čení ostatných rozvodov, ktoré budú pokračovať smerom 
k obecnému úradu, sa napojí obecný úrad, budova lekár-
ne a pretlakom popod cestu I. triedy bude teplovod pri-
vedený do budovy kultúrneho domu. Po takto vybudova-
ných a odtlakovaných vetvách sa budú postupne pripájať 
jednotlivé budovy. Podľa predpokladu pracovníkov sta-
vebnej fi rmy by rozvody mali byť ukončené do konca me-
siaca október a následne budú budovy pripájané.

   Stavebné práce na zateplení objektu materskej školy sa do-
stávajú do záverečnej fázy. Tým sa však inovácia objektu ne-
končí. Máme v pláne aj rekonštrukciu chodníkov a vstupného 
priestoru od brány až po vstup do budovy, a to odstránením 
asfaltu a položením zámkovej dlažby. V tomto čase prebieha 
výber dodávateľa nových preliezok, ktoré budú inštalované po 
ukončení terénnych úprav na dvore MŠ.
   Súbežne s uvedenými prácami dokončujeme aj asfaltova-
nie miestnych komunikácií. Tohto času je ukončené asfalto-
vanie na uliciach Hronská a Dolinka. Ukončili sme aj ulice Di-
mitrovova, Sama Chalupku a verím, že do vydania tohto čís-
la noviniek bude nový asfalt aj na Ulici Komenského dolná 
časť. Ku kompletnosti zrekonštruovaných ulíc v našej obci je 
potrebné vyriešiť ešte Ulicu Nálepkovu ľavú stranu. Tam je 
však potrebné najskôr vymeniť vodovodné potrubie. V tejto 
veci sme už oslovili vodárenskú fi rmu Veolia, aby túto výme-
nu uskutočnili a následne by sme mohli túto časť miestnej ko-
munikácie zaradiť do plánu na pokládku asfaltového koberca. 
Do plánu sme už zaradili aj opravu stredovej časti Ulice SNP 
horná časť, kde je potrebné stred vozovky vyfrézovať a spoj 
dvoch častí asfaltové koberca opraviť. Dúfam, že sa nám po-
darí všetky naše plány zrealizovať do termínov ako sú určené.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne za-
sadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 24. októbra 2013 o 
18,00 hodine v budove obecného úradu – bočný vchod.

Jedáleň obce Polomka ponúka obedy pre verejnosť a 
dôchodcov, občanov našej obce za zvýhodnenú cenu 
2,32€. Pre imobilných a ťažko sa pohybujúcich dôchod-
cov je v cene obeda aj dovoz priamo domov. Týžden-
né menu ponúka pestrú stravu zloženú z mäsitých, ze-
leninových a múčnych jedál podľa noriem zdravej výži-
vy. Obedy si môžete objednať priamo v jedálni v budove 
materskej školy alebo na obecnom úrade, prípadne na 
tel.: 048/6193116.

Dožinkový deň
   Stalo sa už niekoľkoročnou tradíciou, že v poslednú septembrovú nedeľu sa v Polomke 
slávi dožinkový deň. Dožinky sú slávnosť na ukončenie žatvy. V mnohých európskych aj 
mimoeurópskych krajinách má dodnes náboženský charakter. Slávnosť môže zahŕňať 
odváženie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a prianie (vinšovanie) 
hospodárovi. Potom nasleduje hostina s hudbou a tancom. Veniec sa schovával v hospo-
dárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy.

dežníci z Breziniek niesli sym-
bolický dožinkový veniec, ktorý 
sprevádzali mladuchy v parte. 
Sprievod viedol krojovaný pár 
s tradičným chlebom. Za zvu-
kov slávnostnej hudby sprie-

vod vstúpil do kostola vyzdobe-
ného plodmi zeme, ktoré nám 
Pán požehnal. Aj slávnostná 
svätá omša celebrovaná du-
chovným Michalom Jenčom 
bola v duchu ďakovania. Ďako-
vania za zdravie, Božie požeh-
nanie, úrodu a Pánove milosti. 
Po svätej omši boli všetci prí-
tomní pozvaní na malé občer-
stvenie – agape, ktoré pripravi-
li pracovníci obce za prispenia
  Pastierskeho družstva v Po-
lomke, Ing. Vladimíra Hrablaya, 
Agrospoločnosti Polomka a 
Petra Bučka mnohými potra-
vinárskymi výrobkami, ktoré 
všetkým chutili. A tak to vyzerá, 
keď sa spoja všetky zložky ak-
tívneho života v dedine, že vý-
sledkom je milé podujatie plné 
milých stretnutí a rozhovorov.

D.Ď

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva

Program:
  1/   Otvorenie
  2/   Voľba návrhovej komisie
 3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kon-
trolnej činnosti
  4/   Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho proce-
su na školách
  5/   Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber 
TKO
  6/   Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
  7/   Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
  8/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
  9/   Rôzne 
10/  Interpelácia a diskusia

Stavebný ruch v obci



Uplynulo štvrťstoročie
od vášho odchodu, naši milí,
dvadsiate piate výročie,
smútok hlodá i v tejto chvíli.
Za vaše diela vďaka vám,
modlitba, vznes sa k výšinám.

4. 10. 1988 Elenka Omastová
2. 11. 1988 Jozef Omasta

S láskou spomína syn Ivan s rodinou,
sestra Anna s rodinou a rodina Šuchaňová. 

K spomienke sa pripája celá rodina
a sesternica Marienka. 

...
Skromný vo svojom živote,
veľký vo svojej viere, láske a dobrote.
Taký bol náš drahý ocko, starký a prastarký

Jozef Mesiarkin
ktorému už 30-te výročie smrti si s bolesťou 
v srdci pripomenieme 1. novembra 2013
S láskou a vďakou v modlitbách naň denne 

spomína syn Štefan s rodinou
a dcéra Veronika s rodinou.

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2013

v mesiaci október
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Narodení:  Predajňa Samuel, Osloboditeľov 6
 Ferko Michal, Komenského 131 
Prihlásení:  Sarvašová Marcela, SNP 123
 Sarvaš Juraj,              -„-
 Predajňa Peter,        SNP 17
 Mgr. Predajňová Beáta   -„-
 Ing. Predajňa Martin,     -„- 
 Kleskeňová Lucia, Komenského 110
 Kleskeň Roman         -„-
 Kleskeň Filip              -„-
 Kleskeňová Nela       -„- 
Odhlásení: Dupáková  Monika, Bernolákova 34
 Mgr. Kohárová Jana, Komenského 100
 Kršačok Matej       -„-
 Kršačková Hanka       -„-
 Mgr. Frgelcová Lihanová Janka, Hronská 15
 Rydzoň Radoslav, Osloboditeľov 13
Zomretí: Birková Helena, Komenského 107, 84 r.
 Svetláková Paulína, Sama Chalúpku 33, 90 r.
 Oceľová Helena, Štúrova 94, 88 r.
Počet obyvateľov k  30.09.2013   -   2999

Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne, 
veľa šťastia, lebo je krásne, 
veľa lásky, lebo je jej málo 
a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.

   Naša obec separuje odpad od roku 2001. 
Od tohto roku je už myslím si dosť dlhá doba 
nato, aby každý občan vedel ako sa má trie-
diť a čo patrí do separovaného odpadu. Avšak 
stále ide do komunálneho odpadu taký od-
pad, ktorý sa dá vytriediť a ďalej zužitkovať! 
Obec tým nielen ušetrí fi nančné prostriedky, 
ale naopak, usporené fi nancie použije na roz-
voj obce.
   Pri platení dani za TKO (tuhý komunálny od-
pad) sa každý hrdo hlási, že poctivo separu-
je, čím si uplatňuje nárok na bonus z vyrube-
ného poplatku za separáciu, ale nech si kaž-
dý položí ruku na srdce, keď mu zberný voz 
berie spred domu kuka nádobu, či je naozaj 
v nej len taký odpad, čo tam patrí ,či polovica 
alebo aj viac sa nedala ešte vytriediť a znížiť 
tak objem komunálneho odpadu! Zvoz TKO 
sa v našej obci realizuje pravidelne každé 3 
týždne fi rmou Brantner Gemer s.r.o. Za ten-
to čas sú niektoré naše domácnosti schopné 
vyprodukovať toľko komunálneho odpadu, že 
im nestačí jedna, či dve kuka nádoby ale ešte 
aj niekoľko vriec im ,,zdobí´´priedomie. Urči-

te ste si to všimli viacerí, že v deň zberu vy-
zerajú naše ulice tak, ako keď sa na Štátnom 
majetku vyberali zemiaky a mali celkom hoj-
nú úrodu. Toľko vriec s odpadom sa ,,hrdo´´ 
týči a beleje skoro pred každým tretím domov! 
Preto sa natíska otázka, čo je v tých vreciach, 
aký ,,komunálny´´ odpad a odkiaľ ho majiteľ 
za 3 týždne toľko zobral? Len tak pre infor-
máciu, kto to doteraz nevedel, že každé jed-
no vrece sa počíta ako jedna kuka nádoba! 
Takže naša obec sa v deň zberu TKO zrazu 
zmení na mesto, lebo počtom kuka nádob a 
k tomu tým množstvom vriec konkurujeme nie 
Breznu, ale Banskej Bystrici! Ako z tohto vy-
plýva a jednoduchá matematika to aj doka-
zuje, že naša obec na odvoze a uložení ko-
munálneho odpadu neušetrí ani cent, práve 
naopak, musí siahnuť hlbšie do pokladnice 
a uhradiť takéto ,,ťažkotonážne´´ faktúry! 
   Záverom len toľko, každá minca má dve 
strany: Separujme viac, poctivejšie a plaťme 
menej, alebo len sa tvárme, že separujeme 
a budeme platiť viac!

Piliarová Zuzana

   16. september bol dňom, 
kedy sme sa so žiakmi 3.,4.,5. 
ročníka, v rámci projektu: vy-
brali na exkurziu do Čierne-
ho Balogu. Prečo tak nesko-
ro? Nuž plníme projekt, ktorý 
pokračuje aj v tomto školskom 
roku a exkurzia do Vydrova 
bola naplánovaná. Keďže čas 
súri, museli sme to stihnúť už 
prvý školský mesiac. Obávali 
sme sa, či železničiari z Čier-
no hronskej železničky budú 
ochotní s nami túto trasu ešte 
absolvovať. A boli.
   Nasadli sme v improvizo-
vanej staničke na Chvatime-
chu do nádherného, dobové-
ho vláčika, ktorý nás aj patrič-
ne privítal. Poďho za stopami, 
ktoré vedú k partizánom, do 
hlbokých hôr. Vláčik nás od-
viezol na Čierny Balog, kde 
sme si pozreli múzeum želez-

   V našich Polomských novinkách sa často spo-
mínajú osobnosti. jednou z nich je i RNDr. Ma-
gadaléna Sviteková, riaditeľka ZŠ, ktorá práve 
v októbri oslávila svoje životné jubileum. Kto chce 
vidí, že nezastáva, veď ZŠ v Polomke je vyba-
vená a zrekonštruovaná ako málokde inde. V jej 
funkcii jej pomáha intelekt, ľudskosť a bohaté ve-
domosti.
   A vedomosti žiakov? O ich úspechoch svedčí 
uplatňovanie sa na všetkých stredných školách. 
A konečne, o tom rozhodne život. Zo skúsenos-
tí vieme, že absolventi ZŠ z Polomky robili a ro-
bia svojej škole a obci česť a boli sme a sme na 
nich stále hrdí.
   Želáme si, aby sa naša oslávenkyňa na chvíľu 
zastavila a prečítala si riadky tohto pozdravenia.

K päťdesiatinám
Pod nežným závojom
je skrytá múdra žena,
opierajúca sa o vedomosti.
Jej priateľka je humanita.
Je veliteľkou malého vojska.
Vedie ho k víťazstvu
nad nevedomosťou i zblúdilosťou.
Čas je jej pánom,
a nemá čas ho vnímať.
A zrazu je tu päťdesiat.
Tak chceme jej dnes blahopriať,
by odetá v plášti skromnosti,
krehká, vedela búrkam vzdorovať.

Mgr. Mária Oceľová

Pozdravenie

Za krásou Vydrova
Kto nebol v našich horách, akoby ani nežil. Ošúchané, no 
veľmi pravdivé. Ešte stále je tam pokoj, krása a čerstvý 
vzduch. Ešte stále je tam čo pozerať a obdivovať. A kto 
ste v týchto jesenných dňoch nenavštívili Vydrovskú doli-
nu, na Čiernom Balogu, máte čo ľutovať. Je tam neopísa-
teľná atmosféra a veľa dobrých ľudí, ktorí sú ochotní Vám 
kedykoľvek a v čomkoľvek pomôcť a poradiť.

nice a zároveň zakúpili rôzne 
spomienkové darčeky. Ces-
ta ďalej pokračovala cez de-
dinku do doliny Vydrovo. Ces-
tou sme pozorovali príjem-
ných ľudí, ktorí boli ochot-
ní zakývať nadšeným deťom. 
Vyviezli sme sa až na posled-
nú zastávku, kde sa naša ces-
ta vlakom končila. Začínala sa 
túra: Po stopách partizánov. 
Pri vstupe do hory nás hneď 
na úvod stopla tabuľa s nápi-
som o medveďoch, ktorí sa 
tam vyskytujú. Keďže sme 
uvedomelé p. učiteľky a zále-
ží nám na bezpečnosti našich 
žiakov, túto trasu sme ožele-
li a dali sme sa putovať asfal-
tovou cestou ku hore. Aj táto 
cesta je veľmi zaujímavá. Vi-
díme starú dedinu vyrobenú 
autenticky aj so zvieratkami, 
ľuďmi i prácou na poli. Prídete 

ku horárni, kde sú odstavené 
vagóny, je tu plno zaujímavos-
ti zo života zvierat i rastlín. Sú 
vkusne nainštalované formou 
lúštenia rôznych záhad, ktoré 
môžu žiaci hneď aj odhaľovať. 
Veľmi pekné je priestranstvo 
so živými diviakmi i koník-
mi. A našli sme aj huby. Ces-
tou naspäť sme zočili malé ar-
borétum s liečivými bylinami 
i kostolík. A najviac nás zau-
jal človek, ktorý visel na stro-
me a zrejme mal v pláne zbie-
rať šišky. Nepodarilo sa mu to, 
lebo bol vlastne umelo vyro-
bený. Ten tam bude visieť ešte 
veľmi dlho. 
   Boli sme poriadne vyhladnu-
tí, a niektorí sme už aj pojed-
li čo sme mali z domu. Veľký 
problém zažehnala teta, kto-
rá bola ochotná pre nás otvo-
riť už sezónne zavretý bufet. 
A že na nás zarobila, to je isté. 
Uvarené párky, hod – dogy, 
či výborná, silná, teplá káva, 
toto všetko nám chutilo. Ďaku-
jeme, že sme mohli vidieť takú 
krásu na vlastné oči.  A ďaku-
jeme aj ujovi šoférovi Janovi, 
ktorý nás bezpečne doviezol 
domov.

Mgr. Emília Mesiarkinová 

MYSLÍME EKOLOGICKY- CHRÁŇME SI SVOJU PLANÉTU

TKO – tuhý komunálny odpad

Mária Šušorová, Janka Kráľa 52, 80 r.  
Paulína Vešťúrová, Ždiarska 23, 100 r.
Elena Kohútová, Osloboditeľov 23, 85 r.
Bernard Bobák, SNP 73, 80 r.
Michal Predajňa, Mlynská 3, 80 r.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí dňa 30.9.2013 
odprevadili na poslednej ceste našu drahú 
zosnulú

Helenu Oceľovú.
Za kvetinové dary a prejavy sústrasti

ďakuje smútiaca rodina.

Poďakovanie
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   V rámci festivalu Divadelná Chalupka, ktorý organizuje Stredo-
slovenské osvetové stredisko Banská Bystrica sme mali jedineč-
nú príležitosť uviesť u nás divadelnú hru v podaní divadelného 
súboru Jána Chalupku z Brezna.
   Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna oslavuje v roku 2013 
významné jubileum – 90 rokov nepretržitej divadelnej činnosti. 
Patrí k stálym účastníkom prehliadok amatérskeho divadla na 
Slovensku. Inscenácia hry Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej Za-
budla som sa stala laureátom 44. ročníka Palárikovej Rakovej 
a získala zlatú medailu. Súčasná hra mladej autorky, absolvent-
ky AU, otvára témy rodinnej pamäti, stretnutia generácií a túžby 
oslobodiť sa. V jednom byte sa rozohráva komorný príbeh starej 
matky trpiacej stratou pamäti, matky, ktorá hľadá cestu k dcére, 
a dcéry, ktorá túži po ceste do sveta. Lyricky ladený text ozvlášt-
ňuje snová rovina a jemný, nenásilný humor. 
   Mária Sokolová (stará mama): Alžbeta Vagadayová, Viera Bú-
torová (jej dcéra): Veronika Cerovská, Andrea Bútorová (vnuč-
ka): Jana Donovalová Inštalatér – opravár: Gabriel Obernauer, 
Terézia Slivková (susedka): Viera Kňažeková.
   Som rada, že napriek termínu a času predstavenia, sa na-
šlo dosť kultúrychtivých ľudí, ktorí si prišli toto úžasné predstave-
nie pozrieť. Mnohí sa v ňom našli, mnohí sa zamysleli nad svo-
jím konaním a mnohí možno pochopili aj situácie, ktoré prežili. 
Jemný humor a grotesknosť niektorých scén odľahčili inak ťaž-
kú a nekonečnú tému súžitia viacerých generácií a realizácií ich 
predstáv o živote. Dúfam, že čas priveje do našej obce ešte aj 
iné hodnotné predstavenia.                                                    D.Ď

   Dňa 30.augusta 2013 sa usku-
točnil v starej Spoločenskej mies-
tosti nad garážami malý, literár-
no-hudobný večer, ktorý vzkrsol v 
hlave môjho kamaráta, suseda a 
hudobného kolegu Andreja Turči-
na. Nápad zrealizovať na Polomke 
poeticko-muzikantský večer bol už 
zopár rokov niečím, čo nás pokú-
šalo a čímsi, čo nás veľmi fascino-
valo. Jedného milého večera pri 
stretnutí fl autistky Katky Lepkovej 
(ďalej len „Lepka“), Andreja Turči-
na a mňa mi táto dvojka oznámila, 
že Andrej vymyslel koncert v Ka-
meňolome v Ždiarskej doline. Táto 
myšlienka ma úplne zelektrizova-
la a hlava sa mi zaplnila rôznymi 
možnými nápadmi a myšlienkami, 
ako by to mohlo vyzerať. Ubeh-
lo zopár mesiacov a naše náčrt-
ky a sny v našich utopicky zmýš-
ľajúcich hlavách sa začali pretavo-
vať v rôzne vybavovačky, konkrét-
ne dohody (napr. ohľadom ozvu-
čenia), Mário Martinelli sa podujal 
vybaviť grant v hodnote 200 eur s 
pomocou pani Heretovej a všetko 

začalo nadobúdať ostré obrysy a 
zhmotňovať sa v konkrétne pojmy.  
Mário s Andrejom urobili obrov-
ský kus práce, cez ruky im preš-
lo vybavovanie rôznych papierov, 
telefonáty a pod. Za uskutočne-
nie koncertu patrí najväčšia vďaka 
práve im. Bohužiaľ, pre isté kom-
plikácie sa nám plán s Kameňolo-
mom zrútil týždeň pred podujatím 
a museli sme vymyslieť náhrad-
nú alternatívu. Martielliovci oslo-
vili pani Dianu Ďurčenkovú a ná-
sledne pána starostu a Jána Liha-
na, či by nám na náš koncert ne-
prepožičali Spoločenskú miest-
nosťa keďže boli veľmi ústretoví a 
ochotní, začali sa upratovacie prá-
ce. Vyupratovali sme Spoločenskú 
miestnosť, ktorá bola už zopár ro-
kov nefunkčná a celkom špinavá. 
Pri zkladaní a zvešiavaní záclon 
sme mali čierne ruky, pretože boli 
brutálne zaprášené, tak isto pavu-
čín a smetí bolo neúrekom. Našli 
sme tam také suveníry, ako naprí-
klad dve prázdne fľašky od „Pep-
si-koly“, ktorá sa vyrábala a predá-
vala cca v osemdesiatych rokoch, 
staré fotky našich detských prelie-
zok, staré čísla Polomských novi-
niek a pod. Československé retro 
nám robilo príjemné zimomriav-
ky a vybavovalo nostalgické spo-
mienky na pekné detstvo na Po-
lomke. Kde sa spoja ľudia akční a 
nadchnutí pre dobrú vec, tam je aj 
upratovanie zanedbaného priesto-
ru sranda a vládne tam výborná 
nálada. Najprv sme s motýľmi v 
bruchu a nostalgiou v duši vošli do 
Spoločenskej a začali sme spomí-
nať. Na konkurz do DFS Brezinky, 
Ekosúťaž, Polomské Štyri Zvony, 
udeľovanie poďakovaní za úspeš-

   ,,Na Poľackovej hrajú“, tak s týmto názvom nás pozývali na 
kultúrne vystúpenie súboru Brezinky z Polomky a ich hostia 22. 
9. 2013. A preto mi nedá, aby som nevyslovila úprimné ďakujem 
za príjemne prežitý večer členom súboru a vedúcej p. Marte Pi-
sárovej, Zuzane Pompurovej a Mariánovi Lihanovi. Bolo to na-
ozaj oživenie našej spiacej dediny, (veď ako inak sa dá označiť 
dedina, v ktorej okrem áut a ráno náhliacich sa ľudí na nákup, 
nestretnete v dedine nikoho), ale v ten sobotný večer to bolo 
pred kultúrnym domom ako pred 50-timi rokmi, keď sa chodilo 
do kina, na zábavy, keď na dedine bolo cítiť život. Žilo sa skrom-
nejšie, ale veselšie. Preto patrí veľká vďaka všetkým, čo obe-
tujú nezištne svoj voľný čas, aby nás vytiahli z domu od televí-
zorov a ukázali nám ako sa u nás kedysi žilo, ako sa spievalo 
a zabávalo aj bez počítačov a televíznych obrazoviek. A ten so-
botný večer bol toho dôkazom. My skôr narodení sme sa vráti-
li v spomienkach do našej mladosti, keď sme sa chystali na zá-
bavu na Poľackovú a už na konci dediny sme počuli zvuky mu-

ziky, tak žilky v nás hrali, hoci sme sa veľa ráz ponáhľali z poľa 
unavení poumývať a ísť sa zabávať. Preto je dobré, že sú ľudia, 
ktorým záleží na zachovávaní tradícií aj pre ďalšie generácie.
   A tým viac ma mrzí a aj iných z našej obce – názory sú rôz-
ne, že sa nepodarilo tiež pre ďalšie generácie zachovať jedineč-
nú pamiatku, budovu Panského domu. Áno cesta je úzka, ale 
či je to riešenie dlhodobé pri dnešnom vývoji áut, at známe: nie 
sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci (asi sme boha-
tí), bude platiť aj pre túto cestu. A preto musela budova Panské-
ho domu padnúť, ktorá stála vyše 400 rokov a bola myslím jedi-
nou takou pamiatkou na Horehroní. Nebola takých zanietených 
ako sú v súbore Brezinky, či to už boli štátne lesy, alebo pred-
stavitelia a poslanci našej obce. Všimnite si, keď pôjdete oko-
lo, či tie múry sú popraskané a čo drevo bolo natoľko prehnité, 
že sa nedala opraviť strecha! Ktorá budova z dnešných a skor-
ších čias vydrží toľko rokov, aj keď okolo nej nebudú chodiť ka-
mióny? Nie všetko sa dá merať peniazmi a asi aj tie „ gole“ pre-
to pred niekoľkými rokmi opustili našu dedinu. Toľko môj názor

H. Saksová

Zabudla som O koncerte, ďakovaní
a ešte raz ďakovaní

Na Poľackovej

nú reprezentáciu školy na kon-
ci šk.roka a podobné akcie, ktoré 
sa aspoň mne osobne spájajú prá-
ve s týmto priestorom. Napadá mi 
len jedna otázka – prečo je tento 
fakt super priestor plný krásnej a 
vzrušujúcej atmosféry nefunkčný? 
Čo tak obnoviť jeho činnosť? Viem 
si tam predstaviť stretávky literár-
neho, či fi lmového klubu, nácviky 
detského zboru, malé koncerty a 
náučné umelecké večery, prezen-
tácie Polomčanov, ktorí prišli z ďa-
lekých ciest, kultúrne podujatia, čí-
tačky poézie, výstavy a pod. Táto 
miestnosť má naozaj veľký poten-
ciál!
   Pri skladaní spomínaných záclon 
a závesov sme zažili veľmi úsmev-
nú príhodu, ba dalo by sa pove-
dať, že sme istými pojmami vznik-
nutými pri tejto príležitosti obohatili 
náš organizátorský interný humor. 

Na parapete za-
debnených okien, 
za pracne naskla-
danými ozdobný-
mi závesmi sme 
našli sáčok s nei-
dentifikovateľným 
obsahom a zača-
li sme si z Andre-
ja robiť srandu, že 
to je jeho desiata z 
roku ‚95. Andrej sa 
nám neskôr priznal, 
že na konkurze do 
Breziniek mu vte-
dy mama dala na 
desiatu banán. Tak 

sme sa na tom rehotali, že až! Fa-
bulácia fi ktívnych vtipných príhod 
nám teda išla a nasmiali sme sa 
dosýta! :-) Chcela by som sa teda 
týmto poďakovať celej upratovacej 
čate, bez ktorej by sme to nezvlá-
dli, lebo ich hu-
mor, pracov-
né nadšenie a 
šikovné ruky 
nám z uprato-
vania urobili 
príjemné stret-
nutie plné zá-
žitkov a sran-
dy. Táto upra-
tovacia čata 
sa skladala 
z týchto ľudí: 
Janka Gašpe-
ranová, Vero-
nika Turčino-
vá, Pavlínka Pisárová, Peťo Šaj-
galík, Janko Suchaň a v nepo-
slednom rade – hlavní organizá-
tori Mário Martinelli a Andrej Tur-
čin. Všetci títo mladí prácechtiví 
dobrovoľníci urobili na upratovaní 
toho celkom veľkého priestoru kus 
roboty. Baby drhli okná, chalani 
nosili stoly a stoličky, vysávalo sa, 
utieralo prach, orezávalo koberce, 
vešalo závesy, pani Martinelliová 
oprala pracne niekoľkokrát všet-
ky záclony a závesy. Keďže sa 
Máriovi podarilo vybaviť fi nančný 
grant, koncert bol uskutočnený za 
fi nančnej podpory organizácie IU-
VENTA v rámci národného projek-
tu KomPrax. Zafi nancovalo nám 
to výzdobu, občerstvenie, ces-
tovné pre účinkujúcich. Poduja-
tie – čiže koncert a priebeh uprato-
vacích prác zase dokumentovala 
naša šikovná, pracovitá fotografka 

a kamarátka Janka Gašperanová. 
Asi sa veľmi zakeciavam – chce-
la by som sa poďakovať každému 
zvlášť, ale je veľmi ťažké to zhr-
núť do článku, ktorý nemôže mať 
5 strán a takisto sa chcem vyhnúť 
aj tej nude, čo by z toho mohla ta-
kýmto spôsobom začať vyžarovať. 
Keďže som však obsesívny ma-
ximalista a detailista, ešte chvíľ-
ku skúsim ďakovať osobne. Na-
príklad Andrejovej mame – Hanke 
Turčinovej, že napiekla toľko ko-
láčov a pečiva na občerstvenie a 
že nám to pomohla pred poduja-
tím prichystať. Piekli všetky mamy 
– moja Ľubka Máliková, Lepkina 
teta Lepka, tuším aj pani Martinel-
liová. O bulletin a lepenie plagátov 
sa postaral hlavne Peťo Šajgalík. 
Dúfam, že som nikoho nezabudla 
vymenovať, a ak sa tak nebodaj aj 
stalo, je to len tým, že som roztr-
žitá a občas mi uniknú nielen de-
taily! Teda zosumarizujem to takto: 
ďakujeme starostovi obce Jánovi 
Lihanovi a obci (obecnému zastu-
piteľstvu a pani Ďurčenkovej), kto-
rí nám koncert umožnili zrealizo-
vať a dobrovoľníkom, ktorí strávili 
hodiny prípravou koncertu, taktiež 
mnohým ochotným ľuďom, bez 
ktorých podpory by sme to proste 
nemohli uskutočniť. Na koncerte 
zazneli rôzne hudobné žánre, po-
ézia, svojím hosťovaním nás poc-
til banskobystrický básnik a orga-
nizátor rôznych literárnych podu-
jatí Miroslav Kapusta, ktorému by 
som sa tiež chcela poďakovať za 
to, že prišiel, že nás potešil, obo-
hatil, rozveselil. Ferko Kubiš, hra-
júci na akordeóne, Katka Lepka 
hrajúca na fl aute napriek boľa-
vým rukám, Andrej Turčin, náš vý-
borný muzikant, huslista a skve-

lý človek v jednom – bolo mi cťou 
si s Vami naskúšať a zahrať ten-
to program a po prvýkrát uviesť 
aj moju pesničkovú tvorbu – prá-
ve pred najťažším publikom, pred 
rodinou, známymi, ktorých pozná-
me od detstva, pred niekým, pred 
kým to proste nechceme pokaziť. 
Ďakujeme našim rodinným prí-
slušníkom za trpezlivosť a ocho-
tu pomáhať,  ďakujeme každému 
jednému človiečkovi, ktorý nás 
poctil svojou účasťou na koncer-
te, ďakujeme za Vaše dobrovoľ-
né príspevky/vstupné, ďakujeme, 
že ste zaplnili sálu, dodali mies-
tu úžasnú atmosféru a dali nám 
podnet na to zahrať si s chuťou a 
dať Vám to najlepšie zo seba. Te-
šíme sa na najbližší koncert, mož-
no v Spoločenskej, možno v Ka-
meňolome. 

Vaša Katka



Polomské novinky - mesačník obce Polomka. EV 3258/09. ISSN 1339-0813.  Vydáva a distribuuje Obecný úrad Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, IČO: 00313720. 
Vychádza do 15. v mesiaci, uzávierka 5. v mesiaci. Sídlo vydavateľa: Obecný úrad, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, tel. 048/6193190, fax 048/6193102, e-mail: kultu-
ra@polomka.sk, www.polomka.sk. Redakčná rada: M. Kohútová, D. Ďurčenková, M. Koroncziová, PaedDr. A. Černáková. Grafi cká úprava a tlač: HLP grafi k s.r.o., Brezno.

STRANA 4 OKTÓBER 2013Polomske novinky

Očkovanie  je  najúčinnejšou a  najefektívnejšou for-
mou prevencie proti chrípke. Princípom očkovania je 
tvorba špecifi ckých ochranných protilátok, ktoré za-
braňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho 
priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. Oč-
kovacie látky proti chrípke sa od ostatných očkova-
cích látok odlišujú tým, že ich zloženie sa každoroč-
ne mení podľa aktuálnych kmeňov vírusu chrípky cir-
kulujúcich v predchádzajúcej sezóne, preto je potreb-
né očkovanie vykonať každoročne. Očkovanie pro-
ti chrípke sa odporúča vykonať každý rok aj v prípa-
de, keď je zloženie chrípkových vakcín rovnaké ako 
v predchádzajúcej chrípkovej sezóne z toho dôvo-
du, že protektívna hladina protilátok po očkovaní proti 
chrípke pretrváva po dobu 6  - 12 mesiacov.
Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, 
u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku kom-
plikácií, resp. tých, ktorí sú najväčšmi vystavení rizi-
ku nákazy. Vysoká pravdepodobnosť vzniku kompli-
kácií je u osôb so zníženou obranyschopnosťou orga-
nizmu. Ide najmä o osoby s  chronickými ochorenia-
mi dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, me-
tabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. Oč-
kovanie je dôležité aj pre zdravotníckych pracovní-
kov, ktorí sa starajú o choré osoby a pre rodinné kon-
takty chorých osôb. Ďalšou ohrozenou skupinou sú 
osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú do-
movy dôchodcov, sociálne ústavy, geriatrické centrá 
a podobne.
Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom 
od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine 
má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým po-

P.č. Názov Počet 
stretnutí Výhry Remízy Prehry Skóre Body +/-

1 FK 1934 Brusno B 10 8 0 2 31 : 14 24 17
2 Slovan Pohr. Polhora 9 6 0 3 28 : 19 18 9
3 Partizán Dolná Lehota 10 4 2 4 23 : 24 14 -1
4 Tatran Polomka 10 4 1 5 18 : 21 13 -3
5 Slovan Beňuš 9 4 1 4 23 : 27 13 -4
6 Slovan Michalová 9 2 2 5 14 : 20 8 -6
7 Družstevník Šumiac 9 1 2 6 14 : 26 5 -12

   V súťažnom ročníku 2013/2014 boli bol oblastným futbalovým zvä-
zom Banská Bystrica vytvorené tri skupiny. Náš oddiel TJ Tatran Po-
lomka bol zaradený do skupiny C, kde je spolu 7 klubov. Hrá sa štvor-
kolovo. Na jeseň každý s každým  dva krát. Na jar sa bude znova hrať 
každý s každým dva krát.
   Po 10 kolách je naše mužstvo v strede tabuľky. Začiatok bol lepší, kedy 
sme sa držali na popredných miestach. Druhá časť nám vychádza me-
nej. V princípe sa opakujú stále rovnaké problémy. Mnoho hráčov chýba 
napr. z dôvodu zranení, z dôvodu že musia odísť za prácou do zahrani-
čia, alebo na týždenné turnusy a pod.
   Všetci dúfame že, v posledných kolách na jeseň získame ešte nejaké 
body a posunieme sa aspoň trochu dopredu.
Pozývam všetkých priaznivcov športu a futbalu, aby prišli povzbudiť na-
šich chlapcov.  Určite všetci  súhlasia s tým, že každému hráčovi sa hrá 
lepšie, keď je štadión naplnený povzbudzujúcim obecenstvom. Ďakuje-
me za akúkoľvek formu podpory. Všetci určite cítite a viete, že doba sa 
výrazne zmenila. Nik nemá na nič čas. Každý sa niekde ponáhľa. Celé 
generácie mladých ľudí sa nám odsťahovali do miest. Celková situácia 
so športom na nižšej úrovni sa zhoršuje a kvalita a úroveň celkovo kle-
sá aj z dôvodu nedostatku peňazí na šport. Obce ako Závadka nad Hro-
nom, Pohorelá už vôbec nemajú futbalový oddiel mužov. V tejto situácií 
je preto určite prospešné poďakovať všetkým našim chlapcom, trénerovi 
ako aj vedúcemu mužstva  za ich úsilie a čas, ktorý venujú tomuto športu 
bez nároku na odmenu a podporiť ich akýmkoľvek spôsobom. Rovnako 
chceme poďakovať aj starostovi obce za všetku jeho doterajšiu podporu 
tomuto športu a veríme, že spolupráca s obcou sa bude do budúcnos-
ti len zlepšovať, nakoľko náš klub je od pomoci obce existenčne závislý .

Predseda TJ Tatran Polomka.
Sezóna: 2013-14

   Potešil nás tento záujem a 
presiahol naše očakávanie, 
pretože podujatie malo niekoľ-
koročnú pauzu. Zábavný les 
sme zvykli usporadúvať pri prí-
ležitosti MDD na prelome mája 
a júna v Ždiarskej doline. Ale 
organizátorov podujatí k MDD 
v ostatných rokoch pribudlo a 
Ždiarska dolina už tiež nie je, 
čo bývala, preto sme sa roz-
hodli náš Zábavný les presu-
núť do atraktívneho priestoru 
pod lyžiarsky svah a v termíne, 
keď sa pre deti (rodiny s deť-
mi) nekoná žiadna aktivita. Ako 
sa ukázalo, rozhodnutie bolo 
správne. A tak sa tešíme spolu 
s vami na ďalší ročník.
   Deti, ale aj dospelí si mohli 

   Vyhadzovaním kovových častí do prírody spôsobujeme znečis-
tenie životného prostredia a zvyšujeme nebezpečenstvo porane-
nia obyvateľov ako aj zvierat. Kovy patria medzi veľmi dobre re-
cyklovateľné komodity a preto je dôležité ich separovať! Separo-
vaním kovov znižujeme hmotnosť a objem komunálneho odpa-
du. Šetríme energie a prírodné zdroje, ktoré sú potrebné na vý-
robu nových plechoviek, konzerv, vrchnákov a pod.
   Kovy, ktoré sú zmiešané s komunálnym odpadom a ten sa 
následne dostane do spaľovní sa mení na nebezpečný odpad. 
Kovy, ktoré nie sú uvoľnené do plynných emisií sa v popole kon-
centrujú podobne ako dioxíny a ďalšie pre zdravie nebezpečné 
toxické zlúčeniny!
   Čo patrí do separovaného kovu: Železo- sem patrí: železné 
rúry z demolácii záhradiek, bráničiek, zábradlia, zbytkové časti z 
kovového lešenia, liatinové pece, kotly a iné. 
Ľahký kov – sem patrí: plechy z demolácii striech, obaly z pra-
čiek, plynových peci, vedrá, kovové plechovky od alkoholických 
a nealkoholických nápojov, konzervy z kompótov, mäsových 
a zeleninových výrobkov uzávery zo zaváranín a pod. 
Kovové obaly musia byť čisté a zbavené iných materiálov ako 
napr. plastov, skla, inej výplne, ale aj zvyškov potravín, oleja, či 
farieb.
   Čo nepatrí do separovaného kovu: znečistené kovové obaly 
od farieb ,chemických látok, olejov, potravín, obaly, ktoré sú zlo-
žené z kombinovaných materiálov a obsahujú napr.plast, papier, 
sklo a iné komodity.
   Vyseparovaný odpad môžeme odovzdať aj mimo termínu 
zvozu priamo na zberný dvor (ktorý sa nachádza na začiatku de-
diny) počas pracovných dní, kde Vám ho zodpovedný pracovník 
prevezme a podľa druhu odpadu uloží do zberného kontajnera.

Piliarová Zuzana

Liga: II. TRIEDA SKUP. „C“

Priebežné informácie o dianí
vo futbale v našej obci

   Téma osudu Panského 
domu rezonuje v našej obci 
už od júla, kedy sa zača-
lo s búraním strechy. Názo-
ry na asanáciu tohto objek-
tu sú rôzne, protichodné ale 
väčšinou sa končia otázkou: 
Čo bude ďalej s Panským do-
mom. Keďže na túto otázku sa-
mospráva nepozná relevantnú 
odpoveď, požiadali sme vlast-
níka nehnuteľnosti Slovenskú 
správu ciest o ofi ciálne vyjad-
renie k tejto veci. Poskytla nám 
ho Mgr. Hromcová Zuzana, ho-
vorkyňa SSC. Jej vyjadrenie ci-
tujeme: ,,Asanáciu Panského 
domu sme realizovali na zá-
klade právoplatného búra-

Panský
dom

KOVY DO PRÍRODY
ANI DO KUKA NÁDOBY NEPATRIA!
KOVY sa v prírode rozkladajú v závislosti od druhu

30 – 150 rokov!!

cieho povolenia. Obec nám 
ako vlastníkovi nehnuteľ-
nosti v zmysle zákona naria-
dila rozhodnutím odstráne-
nie stavby na odvolanie sa 
na statický posudok, ktorý 
odporučil staticky narušené 
konštrukcie odstrániť (strop, 
strecha, krov, krytina, komí-
ny...). Zvyšná časť stavby sa 
odstráni keď, bude zahájená 
stavba, predpoklad jar 2014.“

   Z tohto vyjadrenia je jasné, 
že obec Polomka nemá kom-
petencie čokoľvek s budovou 
robiť a ani nemôže ovplyvniť 
zastavenie alebo pokračo-
vanie prác na danom objek-
te. Odstránenie strechy, kto-

rá podľa statického posudku 
ohrozovala bezpečnosť, vyko-
nala obec Polomka s.r.o dodá-
vateľským spôsobom, čo zna-
mená, že získala zákazku na 
tieto práce od Slovenskej sprá-
vy ciest. Tak isto by to urobi-
la iná fi rma. O ďalšom osu-
de Panského domu rozhodu-
je vlastník nehnuteľnosti, teda  
Slovenská správa ciest.
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Rozlúčili sme sa s letom
V poslednú septembrovú sobotu sa konalo podujatie Zá-
bavný les – rozlúčka s letom, ktoré organizovalo občianske 
združenie TREND s fi nančnou podporou Obce Polomka. 
Zabaviť sa prišlo približne sedemdesiat detí a nespočítané 
množstvo dospelých, ktorí prišli nie len ako sprievod detí.

vyskúšať svoju fyzickú zdatnosť 
v pohybových disciplínach, pre-
veriť, či získať vedomosti o prí-
rode a stráviť deň v prírode za 
pekného slnečného počasia. 
Za atraktívne disciplíny a sta-
novištia ďakujeme našim hos-
ťom a spoluorganizátorom zo 
správy NAPANT; LESOV Slo-
venskej republiky, š.p. a fi rme 
FunZONE VEŽA pána Mateja 
Kokavca z Poh. Polhory. Naše 
poďakovanie patrí tiež vede-
niu Obce Polomka za fi nančnú 
podporu a ústretovosť pri orga-
nizovaní podujatia.
   Záver podujatia patril pre-
miére publikácie „Ci ste culi?“. 
Zbierku anekdot z Polomky 
vydalo občianske združenie 

TREND s podporou Nadácie 
SPP. Venovali sme ju pamiatke 
Milana Šuchaňa – Tuliho, kto-
rého osobitý humor nám bude 
dlho chýbať. Tejto publikácii na 
jej ceste k čitateľom prišli zaže-
lať samé pekné veci hostia: sta-
rosta obce Ing. Ján Lihan, Aka-
dem. maliarka Erika Šándoro-
vá, ktorá publikáciu ilustrovala 
a Ferdinand Hrablay, s ktorým 
sme zbierku vtipov doladili do 
konečnej podoby po vizuálnej 
i jazykovej stránke.
   Dúfame, že vydanie zbierky 
anekdot podnieti aktivity na za-
chytenie a zachovanie aj ďal-
ších skvostov z Polomky, ako 
sú miestne tradičné jedlá, pies-
ne, slávnostné obrady ale-
bo tradičné práce na poli i v 
dome... Určite sú toho hodné 
a vďaka FSk Brezinky ešte ne-
upadli do zabudnutia.

M. Heretová

Očkovanie proti chrípke dielom komplikácií až úmrtí. Chránení očkovaním by 
mali byť  aj športovci cestujúci na zahraničné športo-
vé súťaže v priebehu chrípkovej sezóny a cestujúci 
do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky.
Chrípkovú vakcínu je možné podať každému, okrem 
kontraindikovaných osôb uvedených v písomnej in-
formácii pre používateľa, priloženej k vakcíne. Chríp-
kový vírus sa ľahko a rýchlo šíri vzdušnou cestou 
z človeka na človeka najmä na miestach, kde sa 
zhromažďuje väčší počet osôb. Očkovanie sa pre-
to odporúča ponúknuť najmä zamestnávateľom na 
zabránenie prerušenia plynulosti chodu ich fi riem 
v priebehu epidémie. Najviac ohrozené sú pracovis-
ká, kde dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množ-
stva ľudí, napr. zamestnanci bánk, pôšt, obchodov, 
dopravy a podobne. Okrem toho by sa mali dať zaoč-
kovať osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako 
sú napr. študenti na internátoch, ľudia žijúci v slobo-
dárňach, nocľahárňach a podobne.
Očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebe-
hu októbra až novembra, aby sa včas stihli vytvo-
riť ochranné protilátky. Možno očkovať aj v ďalších 
zimných mesiacoch do objavenia sa epidémie chríp-
ky. Na základe dlhoročných sledovaní sa prvý, ob-
vykle mierny nárast ochorení očakáva v decem-
bri. V priebehu januára sa počet ochorení postupne 
zvyšuje a v priebehu februára epidémia chrípky vr-
cholí.  Očkovanie je možné aj v čase zvýšenej ak-
tivity chrípky, rizikom je však to, že očkovaná oso-
ba ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky.
 Očkovanie proti chrípke môžete absolvovať aj v am-
bulancii MUDr. Kubušovej v zdravotnom stredis-
ku.
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