
6
Mesačník občanov obce Polomka � Ročník XXIII � 17. jún 2013 � Nepredajné

Vence vďaky
Keď padne mena
Klavírna súťaž v Boj-
niciach
Detský folkl. festival
ZUŠ na celosloven-
skej súťaži

DHZ POLOMKA a OBEC POLOMKA

Program:
od 17:00 sprievodný program - airsoft, airsoft strelnica 
- ukážky profesionálnej hasičskej a záchrannej techniky
(vystrihovanie zranených z vraku auta a hasenie vraku)
20:00-21:00 - zhromažďovanie hasičských družstiev 
21:00 - nástup hasičských družstiev a otvorenie súťaže
od 21:15 - plnenie disciplíny v hasičskom útoku 
22:30 -23:00 - prestávka medzi súťažnými útokmi
1:00 - 2:00 - predpokladaný záver a vyhodnotenie súťaže 
Nenechajte si to ujsť a príďte podporiť súťažné družstvá z Polomky.

Obec Polomka a Slovenská asociácia westernu, ridingu a rodea 
vás srdečne pozývajú na 13. ročník podujatia Polomský western 

dňa 13. júla 2013

Trail Parkur, Western Pleasure, Western Horsemanship sú drezúrne 
disciplíny. Barell Rrace, Pole Bending sú rýchlostné disciplíny - beh 
okolo sudov, slalom okolo tyčí.Team Penning, Catle Penning, Laso-
vanie - disciplíny s dobytkom - trojčlenný tím jazdcov oddeľuje od 
stáda teľatá, samotný jazdec oddeľuje do ohrady jedno teľa a chyta-
nie dobytku do lasa.

Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dopln-
kov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:

20. júna 2013 (štvrtok) o 18,00 hodine (v budove obecného úradu - bočný vchod)

30. máj 2013. Do dažďom premočenej  Polomky prichádza ame-
rická delegácia na čele s veľvyslancom USA na Slovensku The-
odorom Sedgwickom. Sprevádzajú ho vojenskí pridelenci pplk. 
Christopher Burelli a pplk. Andrew Taylor. Je tu aj štábny rotmaj-
ster - veliaci poddôstojník špeciálnych síl v Európe Charles Sekel-
sky, ktorého starí rodičia pochádzajú zo Slovenska. Amerických  
hostí sprevádza zástupca náčelníka generálneho štábu OS SR 
genmjr. Ing. Miroslav Kocian. Prítomní sú aj výsadkári - príslušní-
ci 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Vzácnych  návštevníkov 
víta starosta obce Ing. Ján Lihan, ktorý zdôrazňuje, že i napriek 
69-ročnej histórii je spomienka Polomčanov na Američanov, kto-
rí žili pár týždňov vysoko v horách nad ich dedinou, stále živá...  

(Pokračovanie na strane 4)

   V dňoch od 8.-20.apríla 2013 
skrášľovali výstavné miestnosti  
Pamätníka SNP v Banskej Bys-
trici ocenené výtvarné práce žia-
kov základných umeleckých škôl 
z celého Slovenska. Témou súťa-
že bolo „Zátišie“. Školského kola 
sa zúčastnila väčšina našich žia-
kov. Vytvárali krásne zátišia v rôz-
nych výtvarných technikách, ale 
len niektoré mohli postúpiť do ce-
loslovenského kola.
   Súťažná práca 6-ročnej Kristínky 
Tabernausovej navštevujúcej vý-
tvarný odbor ZUŠ v Polomke, je 
jednou z ocenených prác v Zlatom 
pásme IX. ročníka súťaže. Zú-
častnených bolo 32 základných 
umeleckých škôl s počtom prác 
674. Porota v zložení  akademic-

Polomský western

Program:
od 10.00 h - TRAIL PARKUR, WESTERN PLEASURE, 
WESTERN HORSEMANSHIP
12.00 h - Slávnostný nástup a vyhodnotenie drezúrnych súťaží
13.00 h - CATTLE PENNING, POLE BENDING, TEAM PEN-
NING, BARREL RACE, LASOVANIE         

19.30 h - Country zábava s Tulibandou

Nenechajte si to ujsť. 
Vstupné: dospelí 3 €, deti 1,5 €

Americkí podnájomníci v chate pod Homôlkou

Vence vďaky svojim rodákom

   Účet v banke mal vtedy iba málo-
kto. Tajne pripravená peňažná refor-
ma bola do poslednej chvíle vyjadre-
niami najvyšších predstaviteľov kra-
jiny spochybňovaná ako fáma. Prezi-
dent ČSR Antonín Zápotocký ešte 29. 
mája v snahe upokojiť situáciu vyhlá-
sil, že obavy o pevnosť meny sú ne-
opodstatnené, hoci vedel, že na dru-

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

DETSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL
„MAĽOVANÁ ZUŠKA 2013“ A PREKONANÝ

REKORD POLOMSKEJ ZUŠKY
kého sochára Vladimíra Kordoša, 
akademického maliara Dušana 
Nágela a akademického maliara 
Juraja Šufl iarskeho mala čo robiť, 
aby vybrala z množstva nádher-
ných obrázkov tie najlepšie. Kris-
tínke gratulujeme a tešíme sa, že 
je jednou z ocenených výtvarní-
čok, ktorej práca bola súčasťou 
hodnotnej výstavy. Stotožňujeme 
sa s vyjadrením predsedu poroty, 
ktorý povedal: „Sme presvedčení, 
že vystavená kolekcia výtvarných 
prác obohacuje nielen samotných 
tvorcov, ale kultivuje cez výtvarný 
jazyk širokú verejnosť.“
   Minulý rok sa v našej polomskej 
umeleckej škole zapísal do histó-
rie pre 12 ocenení za školský rok. 
To sme si mysleli, že tento rekord 

je len ťažko prekonateľný. Opak 
sa stal pravdou. 13 ocenení pre 
našu ZUŠ-ku tento školský rok 
odzrkadľuje zanietenú prácu pe-
dagógov, nadané  deti a správnu 
koncepciu školy. Veď sme z ma-
lej Polomky a na celoslovenských 
súťažiach súperíme s neporovna-
teľne väčšími umeleckými škola-
mi, s dlhodobou históriou, s tisíc-
kami žiakov, či už z Bratislavy, Ko-
šíc, Banskej Bystrice, Nitry... Boli 
to prvé až tretie miesta na regio-
nálnych (4 ocenenia), nadregio-
nálnych (1 ocenenie), okresných 
(2 ocenenia), celoslovenských (5 
ocenení) a medzinárodných (1 
ocenenie) súťažiach hudobného, 
výtvarného a tanečného odboru.  

E. Š. + S.S.

Program:
1/   Otvorenie
2/   Voľba návrhovej komisie
3/   Správa o plnení uznesení obecného zastu-
piteľstva a kontrolnej činnosti
4/   Správa hlavného kontrolóra k záverečné-
mu účtu za rok 2012
5/   Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2012

6/   Správa o zabezpečovaní úloh na úseku po-
žiarnej ochrany za I. polrok 2013
7/   Správa o stave separácie TKO
8/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z 
fondov EÚ
9/   Rôzne 
10/  Interpelácia a diskusia

Vás srdečne pozýva na nočnú hasičskú súťaž
Memoriál Michala Oceľa

6. júla 2013 - sobota
- futbalové ihrisko v Polomke

Keď padne mena
Tridsiaty máj 1953 vyvoláva aj dnes, po šesťdesiatich ro-
koch, pamätníkom tohto obdobia zimomriavky na tele. V ten 
deň prišli obyvatelia Československa o podstatnú časť svo-
jich úspor, bez ohľadu na to, či to boli peniaze na vkladnej 
knižke alebo v hotovosti.

hý deň po oznámení peňažnej refor-
my za rovnaké tovary a služby zapla-
tia občania až desaťnásobne viac! 
Peniaze sa totiž vymieňali odstup-
ňovane podľa výšky úspor na obča-
na v pomere 1:5 (do 5 000 Kčs), zvy-
šok podľa objemu vymenených peňa-
zí až v pomere 1:50. Mnoho ľudí sa 
bálo vymieňať väčšie sumy, pretože 

by vzbudili podozrenie, že ich nado-
budli nelegálne.
   Frustrovaným obyvateľom vláda 
zdôvodňovala prepadnutie meny vy-
krútením krku pozostatkom buržoá-
zie, kulakov a šmelinárov, ktorí vyu-
žívali rozdielne ceny na voľnom a via-
zanom trhu. Poškodení však boli aj 
chudobní, pretože ich pôžičky sa vy-
mieňali v pomere 1:5, ale hotovosť 
uschovaná doma pre prípad, že by 
sa im v obchode podarilo kúpiť úz-
koprofi lový tovar, im štátna sporiteľ-
ňa vymenila 1:50.
   Šok z výmeny peňazí prenasledo-
val ľudí počas celej doby pokračova-

(Dokonč. na str. 4)



Odišiel tíško, niet ho medzi nami, 
v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 30. júna uplynie smutný rok, čo nás 
opustil otec

Štefan Jagerčík
S láskou a úctou spomína dcéra Anna,

Pavel a ostatná rodina
...

Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Naše ubolené srdcia už rok len spomínajú na 
nášho drahého otca, ňaňa, manžela, švagra 

Františka Jagerčíka,
ktorý sa so svetom rozlúčil 24. 6. 2012. 

Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina

...
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 11.6 uplynie rok čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec a starý otec

Ján Tokár
S láskou a úctou spomína manželka

a dcéry s rodinami
...

V neznámy svet odišila si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
len bolesť trvá a nedá zabudnúť.
Dňa18. 6. sme si pripomenuli piate výročie 
čo nás navždy opustila naša drahá mama

Anna Lihanová
S nekonečnou láskou spomína

dcéra Danka a Mária s rodinami

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
máj 2013

v mesiaci jún
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INZERCIA

   Dňa 31. mája 2013 sa v 
Bojniciach uskutočnil 7.roč-
ník Celoslovenskej súťažnej 
klavírnej prehliadky „Piano 
v modernom rytme“. Našu 
ZUŠ reprezentovali žiaci 
Matúš Maruškin a Terézia 
Zibríková. Súťažilo sa v só-
lovej a štvorručnej hre v šty-
roch kategóriách. Súťaž sa 
konala pod záštitou primá-
tora mesta Bojnice Františ-
ka Táma. Usporiadateľom 
súťaže bola Základná ume-
lecká škola Bojnice. Vyso-
ká účasť súťažiacich- vyše 
sto žiakov svedčí o tom, že 
žiaci zo ZUŠ majú záujem o 
modernú, populárnu a jaz-
zovú hudbu. Odborná po-
rota hodnotila súťažiacich 
v pásmach. Náš žiak Matúš 
Maruškin súťažil v II. kategó-
rii v sólovej hre, kde spome-
dzi 32 žiakov získal pre našu 

Narodení: Koštiak Matej, Komenského 129
 Berky Kevin, Osloboditeľov 41
 Harvanová Martina, Hronská 26
 Puškárová Dominika, Hronská 14
Prihlásení:  0
Odhlásení: Mgr. Spišiaková Emília   SNP 106
 Takáč Michal, Komenského 40
Zomretí:  Mikloško František, Komenského 93, 77 r.
 Maruškin Štefan, Sama Chalupku 2, 73 r.
 Molčan Jozef, Dimitrovova 5, 52 r.
 Medveď Peter, Kukučínova 15, 44 r.
Počet obyvateľov k  31. 05. 2013 - 3000

Anna Šulejová, SNP 169, 80 r. 
Emília Danieličová, Komenského 21, 80 r.
Agnesa Dupejová, Odbojárov 20, 101 r.   
Mária Patrášová, Záhradná 24, 91 r.  
Mária Poprovská, Nálepkova 19, 92 r.
Ján Ambróz, Mlynská 7, 80 r. 
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

   Naučiť sa napísať projektový zámer, obhájiť ho, po-
tom zrealizovať (manažovať) vlastný projekt, naučiť sa 
prezentovať výsledky tímovej práce a správne vyúč-
tovať zverené fi nančné prostriedky – to je príležitosť, 
ktorá posúva mladého človeka ďalej, ako sú mnohí 
dospelí. Táto príležitosť sa volá KomPrax.
   KomPrax je program IUVENTY – Slovenského in-
štitútu mládeže a znamená „kompetencie pre prax“. 
Program ponúka mladým ľuďom od 15 do 17 rokov 
vzdelávanie počas troch víkendov a 200€ na realizáciu 
vlastného malého projektu. Ako to vyzerá? Neformál-
ne víkendové vzdelávanie začína v piatok popoludní 
a končí v nedeľu napoludnie. Počas prvej víkendov-
ky sa mladí vedúci vzdelávajú v oblastiach komuniká-
cie, prezentácie, tímovej práce, sebamotivácie a osob-
nostného rozvoja, a to najmä zážitkovými formami 
učenia sa (hry, cvičenia, sebarealizačné techniky...).
   Po dvoch týždňoch na druhej víkendovke svoj 
nápad dostanú s pomocou lektorov do formy pro-
jektu – teda učia sa a prakticky skúšajú projektové 
myslenie, projektový cyklus, tvorbu rozpočtu a všet-
ko, čo sa im pri realizácii projektu zíde. Na záver 
tohto školenia sa projekty obhajujú a schvaľujú. 
A ešte niečo je dobré na tomto programe. Je dovo-
lené, aby sa projekty dopĺňali alebo na seba nad-
väzovali (maximálne 5 projektov). Takto mladí ľu-
dia z jednej komunity môžu získať viac fi nancií na 
dobrú myšlienku a učia sa spolupracovať, rozdeliť 
si úlohy, dohodnúť sa, postupovať spoločne, či už 
pri mapovaní a získavaní zdrojov, alebo pri samot-

nej realizácii projektov.
A teraz nasleduje to najzaujímavejšie: mladí ľudia 
po schválení projektu dostanú fi nancie – maximálne 
200€ na realizáciu svojho malého projektu na svoj 
účet. Teraz majú 2 až 3 mesiace na jeho uskutoč-
nenie. Malo by to byť niečo malé (spevácka/výtvar-
ná/športová súťaž, kurz ľudového/hiphopového tan-
ca, turistický výlet, maľovanie na tričká či šálky...), 
zamerané na svojich rovesníkov, pri čom si zdoko-
nalia svoje organizačné schopnosti, komunikačné 
zručnosti a prácu v tíme. 
   Na tretie víkendové stretnutie prídu všetci pre-
zentovať a vyúčtovať svoj projekt (aj k tomu do-
stali pokyny na predchádzajúcich stretnutiach), 
a tiež osláviť svoj úspech a podeliť sa o skúsenos-
ti s ostatnými.
   Skvelá šanca pripraviť sa do života. Ale túto šan-
cu ponúka KomPrax aj dospelým – ľuďom, ktorí pra-
cujú alebo chcú pracovať s deťmi a mládežou ne-
profesionálne vo voľnom čase, ale aj profesionál-
nym pracovníkom s mládežou (učiteľom, vychová-
vateľom, kultúrnym pracovníkom...). Pre nich platí 
to isté ako pre mladých vedúcich, no školenia majú 
len dve. Medzi nimi môžu za 200€ uskutočniť zau-
jímavé podujatie pre mládež.
   Kto má záujem, všetko ostatné sa dozvie na webe: 
www.komprax.sk, alebo sa môže obrátiť na regio-
nálnu koordinátorku Ing. Darinu Diošiovú: darina.
diosiova@iuventa.sk

M. Heretová

Klavírna súťaž
v Bojniciach

ZUŠ najvyššie ocenenie, 
prvé miesto v zlatom pásme. 
Obec Polomka tak porazi-

la veľké mestá Slovenska 
ako sú Bratislava, Košice, 
Banská Bystrica… V bron-
zovom pásme sa umiestni-
la  žiačka Terézia Zibríková, 
ktorá taktiež úspešne repre-
zentovala našu ZUŠ. Vďaka 
svedomitej príprave a prístu-
pu našich žiakov a pedagó-

gov k hudbe a umeniu 
máme možnosť sa zú-
častniť na súťažiach a 
súťažných prehliad-
kach, ktoré umožnia 
reprezentovať prá-
cu ZUŠ Polomka a 
získať nové skúse-
nosti v oblasti popu-
lárnej hudby. Cieľom 
našej ZUŠ je vycho-
vať všestranných mla-
dých umelcov, ktorí sa 
budú vedieť zapojiť do 
akéhokoľvek hudob-
ného telesa alebo zo-
skupenia hráčov, ne-
vynímajúc modernú, 
populárnu a jazzovú 
hudbu.

ZUŠ

Šanca pre pätnásťročných = KomPrax

Banskobystrická regionálna správa ciest, 
a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na 
prenájom nebytových priestorov – pre-

vádzková budova o výmere 194 m2 a prístrešok o výmere 81,3 m2, v 
objekte bývalého strediska Polomka. Obchodné podmienky sú zve-
rejnené na www.bbrsc.sk. a na úradnej tabuli obce Polomka.

   14. ročník Kolovrátka sa konal 26.5.2013 v Heľ-
pe. Cieľom organizátorov je organizovať podu-
jatie, ktoré obohacuje miestnu kultúru, oživuje 

Detský folklórny festival
Kolovrátok

miestny aj regionálny život. V predchádzajúcich 
ročníkoch účinkovalo takmer 4000 účinkujúcich 
a vždy je tento festival obohatený o sprievodné 
akcie ako napr. súťaž Palička – pomocníčka, kto-
rá podnecuje tvorivú aktivitu, manuálnu zručnosť 
a fantáziu detí na ZŠ, vedie deti k zachovávaniu 
tradičných remeselných techník. Súťaž Maľova-
ný svet – podporuje tvorivú aktivitu v oblasti vý-
tvarného spracovania, spoznávania tradičných 
prvkov ľudových výšiviek, ornamentov. Literár-
na súťaž Pamodaj šťastia lavička prehlbuje ve-
domosti detí o rozprávke a v súťaži Detský ľudo-
vý rozprávač sa predstavujú ľudový rozprávači.
   Na tomto ročníku účinkovali deti z Heľpy, Po-
horelej, Brezna, Revúcej, Hriňovej a nechýbali 
tiež naše Brezinky.

M. Pisárová



   Cŕŕŕn .....5:00 vstať, vypražiť rez-
ník, zabaliť bagety. Bez raňajok ne-
môžeme vyraziť, čaká nás cesta 
a dlhý súťažný deň. Tak šup šup, 
aj keď je sobota. S prižmúreným 
okom sme opustili Horehronie a za-
mierili na zámok. Teda do Bojníc, 
kde nás v ZUŠ-ke čakali na regis-
tráciu do celoslovenskej speváckej 
súťaže v interpretácii  moderných 
piesní – Bojnická perla. Počasie 
nás neprivítalo najkrajšie, ale my 
sme sa nedali odradiť. Rozospie-
vali sme horehronské hlasy a išli 
sme na žrebovanie poradia. Stre-
tlo sa nás tam neúrekom. Žiaci od 
Prešova, Popradu, Žiliny, Považ-
skej Bystrice, Trnavy, Serede, Nit-
ry, či Šiah, a samozrejme domá-
ci v hojnom zastúpení. Celkovo 86 
spevákov a speváčok z 30 ZUŠ. Po 
minuloročnej prestávke sme sa aj 
my rozhodli zaútočiť na medaily. Zo 
štyroch kategórií sme mali zastúpe-
nie v troch kategóriách. Zmerať sily 
si šli tri baby a dvaja chalani. Keďže 
bolo prihlásených veľa súťažiacich, 
spievalo sa naraz v dvoch sálach 
kultúrneho domu. Súťaž prebiehala 
v dvoch kolách. Po všetkých výko-
noch prvého kola sa porota rozho-
dovala, kto postúpi do fi nále. Hod-
notili profesorka VŠMU Bratisla-
va Mgr. art. Dagmar Podkamen-
ská-Bezačinská ArtD., pedagogič-
ka spevu a podnikateľka z Brati-
slavy Mgr.art.Ľudmila Ghilany, obi-
dve ako predsedníčky poroty. Ako 

členky poroty 2 pedagogičky spe-
vu z domácej ZUŠ Bojnice Silvia 
Schniererová a Zdenka Rázgová, 
ďalej seváčka Andrea Fischer-We-
iterová a známy spevák a produ-
cent Otto Weiter. Nastal tvrdý boj, 
pripomínajúci predvolebné zápo-
lenie, ale v speve. Spev sa ozýval 
skoro z každého kúta, z chodby, 
toalety, z obidvoch sál. Dievčatám 
akoby učarovala Nela Pocisková 
s „Hľadaním šťastia“. Veď nakoniec 
všetci ho chceli v súťažný deň chy-
tiť za pačesy. Keď sa deň chýlil ku 
koncu, o 18-tej hodine nás čakalo 
fi nálne vyhodnotenie. Každý s veľ-
kým očakávaním počúval verdikt 
poroty. Bolo veľa radosti, no ako to 
býva, aj sklamania. Dúfali sme , že 
tento rok , ako aj sám riaditeľ po-
vedal, bude porota objektívnejšia, 
ale opäť najviac najúspešnejších 
bolo speváčok z Bojníc a Prievidze. 
Naša Anetka Nemčoková, Laura 

Molnárová a Kamil Ševc si odnies-
li účastnícky diplom a skúsenosti do 
ďalšieho spievania. Terezka Zibrí-
ková podala vo fi nále excelentný 
výkon so skladbou od A. Langero-
vej Křídla motýlí. Precítenosť a na-
ozaj kvalitný spevácky výkon v ta-
kej náročnej skladbe porota ocenila 
len bronzovým pásmom, s čím sme 
všetci zúčastnení z našej ZUŠ-ky, 
vôbec, ale len potichu, nesúhlasili. 
Adrián Ševc bol porotou zaradený 
do Zlatého pásma. S piesňou od 
K. Gotta - Trezor nám medzi hŕbou 
dievčenských slaďákov poriadne 
rozprúdil krv. Nuž, a mohli sme vy-
raziť domov. Cestou nás už sprevá-
dzali prvé hviezdy na nebi, ale pre 
nás tie najväčšie hviezdy driemali 
na zadných sedadlách auta. Zázna-
my z vystúpení môžete zhliadnuť na 
www. youtube .com

Monika Ševcová
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    Odborná porota hodnotila sú-
ťažné vystúpenia, ktoré prebie-
hali v sobotu, po ktorých sa deti 
zúčastnili školy tanca. Vo večer-
ných hodinách sme sa presunu-
li do Liptovského Mikuláša, kde 
sme boli ubytovaní. Ráno sme sa 
vrátili do Likavky, kde vedúci mali 
rozborový seminár a naše deti sa 
mohli pokochať krásami Likavské-
ho hradu. Po obede nás čakalo 
vyhodnotenie súťažnej prehliad-
ky a galaprogram. Porota jednot-
livé súbory zaradila do bronzové-
ho pásma, kde sa umiestnili deti 
z Raslavíc, Martina a Skalice, do 
strieborného pásma boli zarade-
né deti zo Zvolena, Hrušova, Mod-
ry, Smižian, Zvolena (II. súbor) 
a Hvozdnice. V zlatom pásme sa 
umiestnili deti z Liptovských Slia-

ZUŠ na celoslovenskej súťaži

   Keď sa vydá človek na cestu umenia, nie je to mnohokrát slasť. 
To by bola skôr veľká výnimka. Človek vďaka umeniu však za-
čína vnímať svet okolo seba viac srdcom, duša je estetickejšia 
a racionálne sa otvára dobru. Preto z umelcov nie sú kriminál-
nici a nezanechávajú negatívne hodnoty v tomto svete, ktoré sú 
dlhšie rozkladateľné ako samotný plast v prírode. 
   Táto umelecká cesta  je však tvrdá a náročná. Cieľ je na za-
čiatku v nedohľadne. Málo kto si v dnešnej rýchlej dobe doká-
že uvedomovať pomalý proces rastu a vývinu mladého umelca. 
Veľa žiakov túto cestu vzdá ako náhle prídu prekážky, s ktorými 
sa musia popasovať. Rodič stráca tvrdú ruku a žiak chuť. Pre-
to je dôležité fandiť ľuďom, ktorí to dokážu a prídu až do cieľa. 
Síce len malého cieľa  v umeleckom raste, ale práve čiastkové 
a krátkodobé veci a ciele vytvárajú do budúcna veľký piedestál 
pre sebavedomie, cieľavedomosť a úspešnosť v dnešnom svete. 
Základné štúdium v našej ZUŠ sa končí absolventskou skúškou 
a fi nálnym absolventským koncertom a výstavou, ktorí sa v pod-
večer 7. mája 2013 v koncertnej sále ZUŠ odohrával v slávnost-
nom duchu vyraďovania absolventov pre školský rok 2012/2013. 
Tí úspešní - klavír: Dominika Piliarová, Veronika Ološtiaková, 
keyboard: Vanda Luptáková, spev: Kamil Ševc, akordeón: Ni-
kola Hvolková, husle: Zuzana Jagerčíková, bicie: Andrej Syč, vo 
výtvarnom odbore, 1. stupeň: Veronika Ďuricová, Martina Ďuri-
cová, Bibiana Mikovínyová, Nikola Hvolková, Henrieta Gergeľo-
vá, Ivana Kubašiaková, Lucia Mušková, 2. stupeň: Dajana Ďur-
čová, Mária Buvalová, absolventi štúdia pre dospelých: Bc. Ka-
tarína Chválová, Bc. Veronika Martincová, Michaela Heretová, 
Zuzana Podhorská. 
   Starostlivo tematicky nainštalované práce absolventov výtvar-
ného odboru dotvárali čaro a atmosféru prostredia. Po krátkom 
predstavení každého absolventa hudobného odboru jeho tried-
nou učiteľkou nasledovali samotné hudobné čísla, či už v sólo-
vej alebo skupinovej interpretácii. Diváci – pyšní rodičia a život-
ní partneri absolventov – nešetrili potleskom po každom pred-
vedenom čísle.
   Záverečného slova sa už tradične ujala riaditeľka školy a spo-
lu so slovami uznania vyjadrila aj vďačnosť za podporu a spolu-
patričnosť, ktorú môžeme spolu prežívať nielen počas takých-
to slávnostných chvíľ.

Lucia Rochovská a Stanislava Skladaná

   Starosta obce pán Lihan pri-
vítal na zasadnutí poslancov 
obecného zastupiteľstva  a  
ostatných prítomných. 
   Podľa prezenčnej listiny kon-
štatoval, že na zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslan-
cov, čím bolo zasadnutie uzná-
šania schopné.
   Vedením zápisnice z roko-
vania poveril p. Hebeňovú, re-
ferentku obecného úradu. Za 
overovateľov správnosti zá-
pisnice z rokovania určil pána 
Dušana Mušku a Ing. Jozefa 
Guzmu. Starosta obce predlo-
žil na schválenie program ro-
kovania obecného zastupiteľ-
stva, ktorý bol všetkými hlasmi 
schválený. Starosta obce pred-
ložil návrh, aby do návrhovej 
komisie boli zvolení títo poslan-
ci: p. Ing. Ivan Brozman, Mgr. 
František Hereta, Ing. Marián 
Jagerčík. K návrhu neboli žiad-
ne pripomienky a návrhová ko-
misia bola jednohlasne zvolená. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
návrh obecnej rady na rozdele-
nie fi nančných prostriedkov na 

voľno časové aktivity detí a mlá-
deže v objeme 15350€.
   Na ostatnom zasadnutí 0Z už 
bola predložená žiadosť Mgr. 
Skladanej o zmenu zriaďovate-
ľa ZUŠ na súkromnú umeleckú 
školu. Rada školy pri ZUŠ Po-
lomka sa na zasadnutí dňa 24. 
4. 2013 jednohlasne uzniesla 
na kladnom stanovisku o na-
vrhovanej zmene zriaďovateľa 
ZUŠ Polomka z obce Polomka 
na Mgr. Stanislavu Skladanú. 
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo zmenu zriaďovateľa ZUŠ Po-
lomka a príslušných elokova-
ných pracovísk z obce Polomka 
na Mgr. Stanislavu Skladanú a 
zároveň skonštatovalo, že ZUŠ 
pre zachovanie elokovaných 
pracovísk a žiakov podľa zá-
kona č. 325/2012 § 39c ods. 4 
musí zabezpečiť všetky úkony 
smerujúce k premene školy na 
právnickú osobu najneskôr do 
1. 1. 2014. Súčasná riaditeľka 
ZUŠ Polomka navrhuje trans-
formáciu školy na súkromnú z 
dôvodu svojej koncepcie a ví-
zie, ktorá sa v škole osvedčila. 

Janka Hebeňová

Mimoriadne zasadalo obecné
zastupiteľstvo

Program rokovania 30. 4. 2013:
  1/   Otvorenie 
  2/   Voľba návrhovej komisie 
  3/   Rozdelenie fi nančných prostriedkov na voľno časové
        aktivity detí a mládeže 
  4/   Zmena zriaďovateľa ZUŠ na súkromnú umeleckú školu
  5/   Interpelácia a diskusia

Zelená míľa absolventov ZUŠ

Pod Likavským hradom
   24. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklór-
nych súborov a 37. ročník detského folklórneho festivalu 
Pod Likavským hradom sa konal v dňoch 1.-2. júna 2013 
v Likavke a zúčastnilo sa ho 15 najlepších kolektívov z ce-
lého Slovenska.

čov, Kežmarku, Sečoviec a Po-
lomky. Laureátom súťaže sa deti 
z Trenčína. Porota udelila niekoľ-

ko cien – za hru, spev, prejav, ta-
nec. Cenu Eleny Medveckej zís-
kali deti zo Sečoviec a Cenu Kli-
menta Ondrejku deti z Polomky.
   Deťom z DFS Brezinky ďakuje-
me za úspešnú reprezentáciu na-
šej ľudovej a našej obce, za prí-
kladné správanie a nech im chuť 
spievať a tancovať vydrží čo naj-
dlhšie.

M. Pisárová

   Nevyhovujúce a zhoršujúce sa hygienické pod-
mienky priestorov pod materskou školou v Po-
lomke, kde sa roky schádzajú záujemcovia o kul-
turistiku viedli vedenie klubu k jeho uzatvoreniu.
Odvodnenie, vysušenie stien, úprava priestorov 
a podláh, vymaľovanie a vytvorenie sociálneho 
zariadenia sme zvládli brigádnicky a za podpory 
vedenia obce Polomka v priebehu 3 mesiacov.
Do rekonštrukcie sa zapojili členovia klubu. V 
priebehu troch mesiacov odpracovali desiat-
ky brigádnických hodín bez nároku na akúkoľ-
vek odmenu.
   PUMPA Fit- klub Polomka je opäť v prevádz-
ke. Kulturistická tradícia sa udržala a v klube radi 

privítame aj ženy, ktorým sa tiež snažíme vytvo-
riť podmienky na aerobné aktivity v rámci kardi-
ovaskulárnych cvičení.
   Výkonný výbor OZ Pumpa Fit-klubu ĎAKUJE-
ME starostovi obce Polomka Ing. Jánovi Lihanovi 
za neoceniteľnú pomoc a podporu počas rekon-
štrukčných prác klubu a za aktívne udržiavanie 
športových aktivít na území obce Polomka. ĎA-
KUJEME obetavým brigádnikom, členom nášho 
Pumpa Fit- klubu, za ich vykonanú prácu a obe-
tovanie osobného voľna.Spoločnými silami sme 
to všetci zvládli .
Za Výkonný výbor OZ Pumpa Fit-klubu Polomka

MUDr. Maruškin Dušan

PUMPA Fit- klub Polomka v prevádzke
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   Píše sa 17. september 1944. Vojaci povstaleckej armády, partizáni  
už tretí týždeň ako tak vzdorujú nemeckej presile. Pomoc ale prichá-
dza zo vzduchu. Nebo nad Zvolenom je zaplavené lietadlami, ktoré 
prilietavajú z východu a juhu. Na poľné letisko Zolná pristávajú z vý-
chodu od Červenej armády „lavočky“ 1. čs. stíhacieho pluku s veli-
teľom štábnym kapitánom Františkom Fajtlom. Na hlavné letisko Tri 
Duby zasa pristávajú dva americké štvormotorové bombardéry B 17 
G Flying Forcess z talianskej základni v Bari. Vo vzduchu ale zostá-
va tridsiatka diaľkových stíhačiek Mustang, ktoré neustále hliadkujú, 
aby zabránili útoku nemeckých lietadiel. Z lietajúcich pevností, ktoré 
ani nevypínajú motory, vystupuje šestica príslušníkov Úradu strate-
gických služieb (OSS – Offi ce of Strategic Services). Vedie ich ná-
morný kapitán-poručík James Holt Green. Ďalšími členmi sú radisti 
seržanti Robert R. Brown a Charles Heller, poručík Jerry (Jaroslav) 
Mican, rodák z Prahy a absolvent Karlovej univerzity, poručík John 
Schwartz (Krizan). Šiestym je seržant Joseph (Jozef) Horváth – ro-
dák z Polomky, ktorý ako malý chlapec odišiel so svojimi rodičmi za 
prácou do Ameriky. Do lietadiel nastúpilo viac ako dvadsať členov 
osádok zo zostrelených spojeneckých lietadiel. Práve to bola jedna 
z hlavných úloh tejto americkej misie – sústrediť zostrelených let-
cov a odoslať ich späť na materské základne, aby mohli pokračo-
vať v boji. Ďalšou úlohou bolo získať čo najviac informácií a posie-
lať ich veleniu spojeneckých síl. Misia sa usídlila priamo v budove 
veliteľstva, odkiaľ vysielala šifrované správy. Kapitán Green neraz 
spolu s veliteľom povstaleckej armády spolu generálom Jánom Go-
lianom navštevoval jednotlivé úseky frontu.
   Na ďalšiu noc 18. septembra je vysadená padákmi z anglického 
lietadla Hallifax na letisko Tri Duby anglická štvorčlenná misia vede-
ná majorom Johnom  Seymoroum (Sehmerom). Boli to vojaci špeci-
álnych jednotiek (SOE – Special Operation Executive), ktorých prí-
slušníkmi boli aj československí vojaci Jozef Gabčík a Jan Kubiš, 
ktorí 27. mája 1942 uskutočnili atentát na  protektora Čiech a Mo-
ravy generála Reinharda Heydricha. 
   Letisko Tri Duby – 7. október 1944. V sprievode niekoľko desia-
tok amerických stíhačiek pristáva tentoraz až šesť lietajúcich pev-
ností. Vystupuje z nich 14 dôstojníkov z Úradu strategických slu-
žieb. Medzi nimi je i civilný reportér z tlačovej agentúry Associated 
Press Joseph Morton. Mal len priletieť a hneď aj odísť späť, ale na-
písal krátky list svojej žene s odkazom, „že tu zostáva, lebo ide za 
najväčším dobrodružstvom v živote...“. Z lietadiel vykladajú sloven-
skí vojaci 16 ton vojenského materiálu – protitankové pušky, bazu-
ky, guľomety, strelivo. Späť nastupuje aj 35 bývalých spojeneckých 
zajatcov a traja členovia Slovenskej národnej rady – Ján Ursíny, La-
dislav Novomeský a pplk. Mirko Vesel, ktorí cestovali na rozhovory 
s prezidentom ČSR Eduardom Benešom do Londýna. 
   Príslušníci zosilnenej americkej misie sa ešte s väčším zanietením 
púšťajú do práce – organizujú výcvik slovenských vojakov v zaob-
chádzaní s americkými zbraňami, učia ich sabotážnym akciám, in-
štalujú vysielačku v breznianskych kasárňach a odosielajú správy 
na veliteľstvo do Bari. Časť z nich má namierené do Maďarska, Ra-
kúska a na územie Čiech, kde majú začať spravodajskú činnosť. Vý-
voj situácie na jednotlivých úsekoch povstaleckého bojiska ale spe-
je k tragickému koncu. Súvislé pásmo obrany končí a 28. októbra 
veliteľ povstaleckej armády generál Rudolf Viest vydáva rozkaz k 
ústupu do hôr a k prechodu na partizánsky spôsob boja. Členovia 
americkej vojenskej misie sa ocitajú, tak ako veliteľstvo povstalec-
kej armády na Donovaloch, odkiaľ začína strastiplný ústup po hre-
beni Nízkych Tatier smerom na východ k Červenej armáde. Ame-
ričanov je spolu až 37 vrátane zostrelených pilotov, ktorých už ne-
stihli lietadlá vyviezť na oslobodené územie.
   Osud týchto amerických vojakov sa vtedy v horách navždy spá-
ja s dvomi ľuďmi zo Slovenska. Prvou je Mária Gulovičová, učiteľ-
ka z Litmanovej, ktorá sa aktívne už roky zapojila do ilegálnej od-
bojovej činnosti. Veľmi dobre ovládala niekoľko jazykov, a tak počas 
Povstania bola tlmočníčkou sovietskej vojenskej misie, ktorej velite-
ľom bol major Ivan Ivanovič Skripka – Studenský. Na Donovaloch 
sa pridáva k americkej skupine ako tlmočníčka a sprievodkyňa. Vo 
veľmi  ťažkej chvíli dostáva desiatnik Pavol Kamenský z Hriňovej 
priamo od veliteľa 2. paradesantnej brigády plk. Vladimíra Přikryla 
rozkaz – sprevádzať a chrániť členov americkej misie. Nemci im sú 
ale v pätách, postupne sa im do rúk dostávajú americkí letci i prí-
slušníci misie  poručíci John Schwartz, Jerry Mican, Tibor Keszthe-
leyi, Kenneth Lain a Wiliam McGregor. Ostatok skupiny spolu so slo-
venskými sprievodcami sa v nesmierne ťažkých poveternostných 
podmienkach, keď snehu bolo skoro dva metre, v neustálych vích-
riciach, o hlade, bez zimného oblečenia a za neustáleho prenasle-
dovania sa vyše päť týždňov sa plahočia po hrebeni Nízkych Ta-
tier, až konečne prichádzajú v polovici decembra 1944 do drevoru-
bačskej a poľovníckej chatky pod Homôlkou nad dedinou Polomka.

...
   August 1993. Chata pod Homôlkou. Nádherné letné počasie a se-
dem amerických dôstojníkov v poľných uniformách neveriacky krúti 
hlavou. Tak tu máme zostať celé tri dni? Ako to vydržíme? Nie, ne-
kladú tieto otázky, len na očiach im vidno, čo sa im preháňa hlavou. 

(Pokračovanie zo strany 1) Vence vďaky
svojim rodákom
Ale keď vidia, že dvaja miestni poľovníci im už pripravujú drevené 
prične na spanie a vo veľkom kotle  na otvorenom ohni sa začína 
variť baraní guláš, hneď je atmosféra inakšia. Celá skupina ame-
rických dôstojníkov, ktorí pôsobia v rámci pomoci na Ministerstve 
obrany SR a tiež vojenský atašé plk. John Miller prichádzajú na to 
miesto, kde pred skoro polstoročím žili ich predchodcovia. Prechádz-
ky po hrebeni Nízkych Tatier, na Babinu, potom na chatu pod Veľ-
kým bokom, zbieranie malín, čučoriedok a hríbov len dokresľujú at-
mosféru priateľstva, porozumenia. Tak, ako tu panovala atmosféra  
v krutej decembrovej zime roku 1944. Veď tu v chatke sa nachá-
dzali okrem Američanov aj štyria členovia anglickej vojenskej misie 
na čele s mjr. Johnom Seymoroum, ich tlmočníčka Margita Kocko-
vá a štábny kpt. Ján Stanek, preslávený veliteľ povstaleckého úse-
ku pri Telgárte a bývalý prednosta vojenskej spravodajskej služby 
slovenskej armády, ako i slovenský vojak Rudolf Hruška. Skrátka, 
množstvo ľudí, ktorí nielen rozmýšľali ako sa z tejto neľahkej situ-
ácii dostať, ale sa zamýšľali aj nad budúcnosťou, ako spojiť úsilie, 
aby už k takej katastrofe, ako bola vojna, nedošlo. 
Vianoce posledného roku vojny. Aj neútulný príbytok sa stáva ako-
si krajší, lepší. Na stole je jedlička, rozvoniavajú dedinské dobro-
ty – klobásky, údené mäso, čerstvý chlieb – to, čo sa podarilo ochot-
ným Polomčanom zhromaždiť a poslať po odbojároch až sem do 
hôr. Na Štedrý večer kapitán James Harvey Gaul prednáša aj svoju 
modlitbu za záchranul prítomných pred nepriateľom. Na druhý deň 
odchádza Mária Gulovičová s americkými seržantmi Steve Catlo-
som a Kenneth Dunlevym a tiež anglickými vojakmi Zenopianom 
a Dawiesom do horského turistického hotela pod Veľkým bokom, 
vzdialenom päť kilometrov na bočnom hrebeni Nízkych Tatier. Tam 
už niekoľko týždňov kladú signálne ohne pre americké lietadlá, ktoré 
im majú zhodiť zásoby potravín, zimného oblečenia a výzbroj. Nad 
ránom 26. decembra fašistická protipartizánska jednotka Edelweis 
chatu pod Homôlkou obkľučuje a začína paľbu. Ujsť sa darí len ra-
nenému desiatnikovi Pavlovi Kamenskému, ktorý z diaľky pozoru-
je, ako nepriateľskí vojaci zajmú všetkých a chatku zapália. Osud 
členov americkej vojenskej misie sa naplňuje. Fašisti všetkých za-
jatých Američanov a Angličanov zastrelia 24. januára 1945 v kon-
centračnom tábore Mathausen. Hitlerovci po svojom útoku pokra-
čujú ďalej, vystúpia na hrebeň Nízkych Tatier a postupujú po boč-
nom hrebeni k chate pod Veľkým bokom. Strhne sa dvojhodinová 
prestrelka, po ktorej vyše dvestočlenná skupina vojakov a partizá-
nov po spotrebovaní munície ustúpi do okolitých hôr. Útočiaci Ne-
mci aj tento horský hotel vypália. Pre skrývajúcich sa partizánov na-
stávajú kruté časy pod holým nebom. 
   Vlastenectvo, obetavosť, statočnosť, hrdinstvo, obyčajná po-
moc jeden druhému. O tomto sme sa rozprávali pred 20 rokmi pod 
hviezdnatým nebom na hrebeni Nízkych Tatier. Tu počas dlhých 
besied s americkými priateľmi padne i rozhodnutie postaviť v cen-
tre Polomky pamätník, ktorý by symbolizoval vklad amerických vo-
jakov v boji proti fašizmu.

...
   V predposledný májový deň tohto roku americký veľvyslanec The-
odore Sedgwick spolu s vojenskými pridelencami stojí pred pomní-
kom a s úctou kladie veniec k pomníku členom vojenskej misie, ktorí 
položili svoje životy za slobodu Slovenska. Pozná históriu bojov po-
čas SNP, lebo  počas svojho pôsobenia na Slovensku sa zúčastňo-
val ofi ciálnych osláv SNP. Teraz je ale prvýkrát v Polomke, kde je ofi -
ciálny pamätník americkým vojakom, ktorí padli. Oči mu vlhnú doja-

tím, keď sa dozvie o udalostiach spred 19 rokov, keď na Horehronie 
do Polomky zavítalo vyše 300 amerických občanov...

...
   Polomka, 28. augusta 1994. Tisíce a tisíce ľudí, nielen z Polomky 
ale celého Horehronia vítajú hostí z ďalekej krajiny. Veď je to  po 
prvýkrát v histórii, keď sem, do tohto kúta Slovenska zavítali stov-
ky Američanov, aby sa zúčastnili slávnostného podujatia – odhale-
nia pamätníka americkým vojakom, ktorí našli smrť v ďalekej cu-
dzine. Americký vojenský pridelenec  plk. John Miller plní svoje slo-
vo – presvedčil najvyšších predstaviteľov svojej vlasti, že priateľská 
krajina v strede Európy po toľkých desaťročiach ticha chce vzdať 
hold a česť americkým vlastencom. Preto na čele delegácie je zná-
ma politička veľvyslankyňa USA v OSN a neskoršie ministerka za-
hraničných vecí Madelaine Allbrigthová, rodáčka z Prahy. Prišli sem 
delegácie amerických veteránov, preživší zostrelení piloti, príbuzní 
zavraždených vojakov. Prím tu hrajú ale americkí vojaci – vypará-
dení členovia vojenskej hudby, čestná jednotka, vlajkonosiči, dele-
gácia amerických generálov na čele s námestníkom ministra obra-
ny Togom Westom a parašutisti.

...
   „Bol to nezabudnuteľný zážitok. Boli sme tu so slovenskými vý-
sadkármi  a spoločne sme skákali z vrtuľníkov. Ako medzi nami vo-
jakmi tak i medzi divákmi  vládla vynikajúca atmosféra, keď vide-
li ako sa vznášajú tu na pozadí  hôr naše padáky“ – spomína si te-
raz po 19 rokoch štábny nadrotmajster Charles Sekelsky na osla-
vy výročia SNP v Polomke. Nie zbytočne sa vtedy vo Washingtone 
hovorilo viac o Polomke, ako o Banskej Bystrici, kde boli ústredné 
oslavy 50. výročia SNP. 
   29. máj 2013, chata pod Homôlkou. Za roky sa zmenil tento kraj 
na nepoznanie. Veterné víchrice vyvrátili stáročné stromy. Ak skôr 
sem viedol len chodník, tak teraz je tu nová široká poľná cesta, ktorú 
postavili Štátne lesy. Cesta vedie tesne pod chatu, ktorá sa zmenila 
na nepoznanie. Zvonku púta nová zelená šindľová strecha a vnút-
rajšok je úplne zmenený, vyrenovovaný – je tu nová pec, podlaha, 
predsieň, útulné postele.
   „Chceli sme si nejako uctiť toto pamätné miesto, ktoré je tak spo-
jené s pobytom vašich vojakov, a preto naši poľovníci odpracova-
li stovky a stovky brigádnických hodín. Môžete vyskúšať, ako sa 
tu býva“ – víta amerických návštevníkov domáci hostiteľ predseda 
poľovníckeho združenia v Polomke Ing. Ľubomír Švidraň. Americ-
ký veľvyslanec Theodore Sedgwick opäť kladie veniec k pamätnej 
tabuli umiestnenej na priečelí chatky. S dojatím počúva celú odys-
eu, ktorú museli zažiť jeho rodáci pred skoro 7 desiatkami rokov. I 
napriek zlému počasiu sa vydáva až na hrebeň Nízkych Tatier, ka-
diaľ sa brodili v snehu členovia vojenskej misie.
   Pre Američanov je to naozaj pamätné miesto. Veď  počas pred-
chádzajúcich rokov tu boli mnohí americkí veľvyslanci, generalita 
USA, námestník ministra obrany USA, obyčajní prostí ľudia. Toto 
pamätné miesto navštívili aj tí, ktorí prežili – Mária Gulovičová, Pa-
vol Kamenský a Rudolf Hruška. Do chaty prišla položiť kyticu kve-
tov aj dcéra vojnového spravodajcu Mimi Mortonová – Gosney. Na-
rodila sa, keď otec už nežil.
   Čím ďalej je od historických udalosti pamätného roku 1944, tým 
viac je vzácnejšia a inšpirujúca spomienka na  pôsobenie vojenskej 
misie so zámoria v horách nad Polomkou. Preto aj americkí voja-
ci zostávajú celú noc na miestach, kde žili ich predchodcovia v de-
cembri 1944. Veď návraty do Polomky sú stále živé...

pplk.v.v. Dr. Anton Fillo, ArtD., vysokoškolský pedagóg FMK Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

autor pôsobil ako hovorca Ministerstva obrany SR a vojenských 
kontingentov v zahraničí

nia reálneho socializmu, počas ktorého nebola mena voľne za-
meniteľná za iné meny, čo pomáhalo vekslákom a pokračova-
niu rozmachu čierneho obchodu.
   Tridsiateho mája 1953 zároveň prepadli štátne dlhopisy ČSR, ale 
aj životné poistky spred roka 1945, rovnako ako všetky úspory oby-
vateľstva zmrazené v roku 1945 na tzv. viazaných vkladoch. Pe-
ňažná reforma znamenala vlastne štátny bankrot plánovanej eko-
nomiky, neschopnej vyrovnať sa slušným spôsobom s predajom 
vybraných tovarov za dvojaké ceny (na lístky a na voľno), s masív-
nym budovaním ťažkého priemyslu bez ohľadu na možnosti ekono-
miky a zanedbávanie zásobovania domáceho trhu požadovanými 
tovarmi. Štát zároveň nemal ochotu devalvovať svoju menu, hoci 
kurz dolára bol na čierno až desaťnásobne vyšší ako v banke…
   Krach meny v roku 1953, iba osem rokov po predchádzajúcom 
zoštátnení úspor obyvateľstva pri povinnom uložení vojnovej meny 
na viazané vklady, bol pre obyvateľov prekvapením, ktoré pripo-
mína podobný osud obyvateľov dnešnej KĽDR. V Severnej Kórei 
menu peňazí za posledné desaťročia zažili viackrát. Peniaze totiž 

Keď padne mena všade na svete vznikajú ako dlh, a preto je pre neschopnú vládu 
výhodné z času na čas zbaviť sa meny na úkor majiteľov úspor.
   Dnešná Európa si od roku 2013 po prepuknutí cyperskej ban-
kovej krízy postupne osvojuje iné obete, ktoré majú prísť o pe-
niaze, keď treba pomáhať hasiť problémy. Až 60 percent gréc-
keho dlhu pochádza z obrovských výdavkov na zbrojenie, kto-
ré nikomu v EÚ neprekážali, lebo zvyšovali zisky zbrojárskych 
koncernov v Nemecku, Francúzsku a USA. Na nezodpovedný 
hazard europolitikov voči Grécku doplatili banky, penzijné fon-
dy a iní súkromní veritelia vynúteným zoškrtaním svojich pohľa-
dávok z tamojších dlhopisov.
   Padajúci domček z karát zasiahol nedávno nepoistených spo-
riteľov cyperských bánk. Väčšiu časť z nich tvoria pre zmenu 
menej informovaní ruskí zbohatlíci. Namiesto peňazí v dlhopi-
soch a depozitoch sa ich majetok premení na takmer bezcenné 
akcie bánk vyschnutého daňového raja.
   Lúpež peňazí sa tak v 21. storočí v grécky hovoriacich kraji-
nách v mnohých krokoch podobá scenáru z obdobia českoslo-
venskej totality spred šiestich desaťročí.

Ľuboš Pavelka, ekonóm, 29.05.2013 Pravda


