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Výsledky komunálnych 
volieb v Polomke
Našim starým rodičom
Zhrnutie hasičskej se-
zóny 2014
Čo sme to za ľudia

29. 11. 2014 (sobota) – Života pieseň
Kultúrny dom Polomka

Prvé predstavenie – 15.30 hod
Druhé predstavenie – 18.30 hod

Vstupné: 2€

   Každý rok začiatkom novembra slávime dve tajomstvá 
našej viery. Máme pred sebou Cirkev oslávenú a Cirkev tr-
piacu. Prvého novembra, slávime sviatok všetkých svätých, 
ktorí sú pre nás a pre celú Cirkev „veľkým oblakom sved-
kov“ (Hebr. 12,1). Je to nespočítateľný zástup tých, ktorí sto-
ja pred trónom Baránka, anjelov a starcov, ktorí sa klaňajú 
Bohu. Sú tam naši zosnulí rodičia, priatelia, s ktorými sme 
sa v živote stretávali. Tí, ktorí nám boli najbližší za života, sú 
nám blízko aj teraz a neželajú si nič iné, len aby sme rástli v 
plnosti Kristovej lásky.
   „Ďakujem ti, Pane za všetkých svätých, ktorí za mňa oro-
dujú a každý deň mi pomáhajú. Chválim ťa za to, že mi me-
dzi nimi pripravuješ miesto; miesto, kde ťa budem zvelebo-
vať po celú večnosť.“

Michal Jenča

   Táto udalosť je pevne za-
písaná nielen v dejinách 
obce Polomka ale aj v slo-
venských dejinách. Začia-
tok revolučných udalos-
tí v Polomke, ktorými vyvr-
cholilo protiexekučné hnutie 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vy-
hlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 15. novembra 2014.
V našej obci sa komunálne voľby uskutočnili v troch okrskoch.

Volili sme si 11 poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Počty hlasov jednotlivým kandidátom sa dočítate na strane 2.

Starostom obce Polomka na volebné obdobie 2014-2018
sa stal:

Ing. Ján Lihan

Poslancami Obecného zastupiteľstva v Polomke na volebné obdobie 2014-2018
sa stali:

Obecné zastupiteľstvo na základe schváleného  VZN č. 
57/2014 zo dňa 14.08.2014 a ostaných právnych predpisov  v y 
h l á s i l o miestne referendum o zriadení obecnej Polomskej 
polície na základe VZN č. 57/2014 podľa § 3 od. 7 o dôležitých 
veciach samosprávy obce.  
Referendum bolo vyhlásené na deň 15. novembra 2014 
v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod. v Základnej škole v Po-
lomke   
Otázka miestneho referenda znela: 
   Ste za vytvorenie obecnej Polomskej polície fi nancovanej 
z rozpočtu obce ?
                                    Áno          Nie
Počet zúčastnených oprávnených voličov - 852
Počet hlasov za ÁNO – 384
Počet hlasov za NIE - 459
Voličská účasť - 34,92%
Referendum bolo neúspešné.

30. 11. 2014 (nedeľa)
Prehliadka ľudových hudieb

Kultúrny dom Polomka 14.00 hod
Účinkujú: Ľudová hudba z Raslavíc, Oravskej 
Lesnej, Banskej Bystrice, Brezna, Pohorelej, 
Braväcova, Pohronskej Polhory a Polomky

Vstupné: 2€

82. výročie Polomskej vzbury

Komunálne voľby 2014

Výsledky
miestneho referenda

Všetkých svätých
a verných zosnulých

   Starosta obce pán Lihan pri-
vítal na zasadnutí poslancov 
obecného zastupiteľstva  a  
ostatných prítomných. Podľa 
prezenčnej listiny konštatoval, 
že na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva je prítomná nad-
polovičná väčšina poslancov, 
čím bolo zasadnutie uznáša-
nia schopné.

slovenského ľudu, sa datuje 
12. novembra 1932. V ten-
to deň rozhorčení obča-
nia zabránili vykonať exe-
kúciu v prospech bohaté-
ho krčmára zhabaním ma-
jetku polomskej vdovy. Exe-

kučných úradníkov a ozbro-
jenú četnícku asistenciu 
sa snažili vyhnať z obce. 
V prestrelke zahynuli J. Pi-
liar z Bacúcha a J.Pohore-
lec z Polomky. Ťažko rane-
ný bol J. Kotrčka z Polomky.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Polomke zasadalo 16.10.2014 
podľa nasledovného programu:
1/   Otvorenie
2/   Voľba návrhovej komisie
3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrol-
nej činnosti
4/   Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na 
školách v obci
5/   Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO
6/   Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
7/   Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
8/   Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany za 
I. polrok 2014 
9/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/ Rôzne
11/ Interpelácia a diskusia

   Vedením zápisnice z ro-
kovania poveril p. Hebeňo-
vú a Ďurčenkovú, referentky  
obecného  úradu. Za overo-
vateľov správnosti zápisnice 
z rokovania určil pána  Fran-
tiška Bučku a Jozefa Svetlá-
ka. Starosta obce predložil na 
schválenie program rokova-
nia. Jeden poslanec sa zdržal 

hlasovania, ostatní s progra-
mom súhlasili.   
   Starosta obce predložil ná-
vrh, aby do návrhovej komisie 
boli zvolení títo poslanci:
p. Ing. Ivan Brozman, Ing. Ma-
rian Jagerčík, MUDr. Dušan 
Maruškin.
   K návrhu neboli žiadne pri-
pomienky a návrhová komisia 
bola jednomyseľne zvolená.
   Správu o plnení uznese-
ní obecného zastupiteľstva  
a kontrolnej činnosti predkla-
dá Ing. Jozef Svetlák, hlav-
ný kontrolór obce. Správa 
bola poslancom predložená 
na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva. Doplnil informá-
ciu  o postupe vysporiadania 
pozemkov pod lyžiarskym vle-
kom a rozšírení činnosti s.r.o. 
Obecné zastupiteľstvo túto 
správu zobralo na vedomie. 
   Správy o výsledkoch vý-

(Dokonč. na str. 3)

Spolok pre obnovu kultúry a tradícií BREZINKY,
Folklórna skupina Brezinky

a Detský folklórny súbor Brezinky
Vás pozývajú

pri príležitosti 60. výročia založenia folklórnej skupiny Bre-
zinky a 20. výročia obnovenia činnosti
Detského folklórneho súboru Brezinky

na nasledovné podujatia:
1.  MUDr. Dušan Maruškin, MUDr.
2.  Ján Lihan, Ing.
3.  Roman Bešina
4.  Dušan Muška
5.  František Hereta, Mgr.
6.  Jozef Guzma, Ing.
7.  Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD.,
8.  Ivana Šandorová, Mgr.

9.  Marián Jagerčík, Ing.
10.  Ivan Brozman, Ing.
11.  Roman Kohút 
Náhradník:
Vladimír Hrablay, Ing.
(nakoľko za poslanca bol zvolený Ing. Ján 
Lihan, ktorý bol zvolený za starostu obce, 
nastupuje náhradník Ing. Vladimír Hrablay)



Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôžeme vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať otec zbohom.
Dňa 8. novembra sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho drahého

Františka Šuchaňa
S láskou spomína manželka,

syn s rodinou a dcéry s rodinami
...

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny  domov
a spomienky nám ponechal.
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej -
spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 3. novembra uplynulo 20 rokov čo nás na-
vždy opustila naša drahá

Anna Šulejová
S nehynúcou láskou spomínajú dcéry Vlastička,

Ľubka a Eliška s rodinami
...

Jen kytice květů Vám můžu na hrob dát,
zapálit svíce a tiše vzpomínat.
Dne 28. prosince vzpomenu smutné 50. výročí 
od tragické nehody, kdy mne navždy opustili mojí 
milovaní rodiče

Rudolf
a

Marie Skalošovi
Kdo jste je znali vzpomeňte se mnou.

S láskou a úctou vzpomíná
syn Vladimír

...
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny  domov
a spomienky nám ponechal.
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej -
spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 28. novembra si pripomenieme smutných 
20 rokov od smrti nášho drahého

Milana Švidraňa
S bolesťou v srdci spomína manželka,

mama a ostatná rodina
...

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečky sa za teba modlíme.
Nemohol si tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 28. novembra si pripomenieme 12. výročie 
úmrtia nášho drahého 

Františka Švidraňa
S láskou a úctou spomína manželka, nevesta a ostatná rodina

...
Dňa 4.12. 2014 si pripomenieme nedožitých 70 rokov nášho dra-
hého otca 

Ladislava Oniska,
ktorý nás pred 3 rokmi navždy opustil.
11. 11. 2014 zároveň uplynulo 5 rokov, čo 
stíchlo srdiečko našej milovanej mamy 

Emílie Oniskovej
Kto ste ich poznali, venujte im spomienku 
a tichú modlitbu.

S láskou a vďakou spomínajú dcéry Ingrid a Erika  s rodinami, 
rodina Buvalová

SPOMÍNAME
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INZERCIA
Predám osobné motorové vozidlo VAZ Žiguli. Cena doho-
dou. Tel: 6193457

...
Vezmem do prenájmu poľnohospodársku pôdu - orná 
pôda 30€ za h, TTP 25€ za h. Info: 0910975941.

Celkové výsledky hlasovania
v komunálnych voľbách 15.11.2014

v Polomke
Za starostu obce bol zvolený:
Ján Lihan, Ing., 62 r., elektrotechnický inžinier, Polomka, Hronská 15, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – demokratická strana, 909 hlasov

Neúspešní kandidáti na post starostu obce:
Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD., 51 r., konateľ s.r.o., Polomka, Osloboditeľov 386/2, nezávislý kandidát, 
255 hlasov
Vladimír Hrablay, Ing., 36 r., konateľ spoločnosti, Polomka, Odbojárov 54, SMER – sociálna demokracia, 
223 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Dušan Maruškin, MUDr., 51 r., lekár, Polomka, Jesenského 4, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, 541 hlasov
Ján Lihan, Ing., 62 r., elektrotechnický inžinier, Polomka, Hronská 15, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, 498 hlasov
Roman Bešina, 51 r., živnostník, Polomka, Dimitrovova 3, SMER – sociálna demokracia, 433 hlasov
Dušan Muška, 55 r., automechanik, Polomka, SNP 9, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokra-
tická strana, 427 hlasov
František Hereta, Mgr., 53 r., štátny zamestnanec, Polomka, Ždiarska 12, Kresťanskodemokratické hnutie, 
410 hlasov
Jozef Guzma, Ing., 51 r., elektrotechnický inžinier, Polomka, Janka Kráľa 6, Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia – Demokratická strana, 367 hlasov
Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD., 51 r., konateľ s.r.o., Polomka, Osloboditeľov 386/2, nezávislý kandidát, 
360 hlasov
Ivana Šandorová, Mgr., 43 r., sociálny pedagóg, Polomka, Ždiarska 729/6, nezávislá kandidátka, 342
Marián Jagerčík, Ing., 54 r., lesný inžinier, Polomka, Komenského 112, Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia – Demokratická strana, 292 hlasov
Ivan Brozman, Ing., 56 r., drevársky inžinier, Polomka, Štúrova 92, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, 290 hlasov
Roman Kohút, 40 r., colník, Polomka, Záhradná 6, SMER – sociálna demokracia, 285 hlasov 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov: 
Vladimír Hrablay, Ing., 36 r., konateľ spoločnosti, Polomka, Odbojárov 54, SMER – sociálna demokracia, 
267 hlasov
Peter Šuchaň, 36 r., manažér pre Telecom, Polomka, Štúrova 81, Slovenská demokratická a kresťanská únia 
– Demokratická strana, 264 hlasov
Peter Bučko, 49 r., živnostník, Polomka, Sama Chalupku 23, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, 255 hlasov
Katarína Malčeková, 53 r., inštruktor sociálnej rehabilitácie, Polomka, Hámor 20, SMER – sociálna demokra-
cia, 251 hlasov
Pavel Maruškin, 48 r., technik lesnej správy, Polomka, SNP 127, SMER – sociálna demokracia, 248 hlasov
Ján Oceľ, Ing., 57 r., inšpektor tlakových zariadení, Polomka, Kukučínova 1, SMER – sociálna demokracia, 
239 hlasov
František Ďurčenka, 73 r., dôchodca, Polomka, Kukučínova 3, SMER – sociálna demokracia, 230 hlasov
Ján Harvanka, 50 r., údržbár, Polomka, Kraskova 4, Kresťanskodemokratické hnutie, 228 hlasov
Jozef Svetlák, 72 r., dôchodca, Polomka, Jesenského 9, Kresťanskodemokratické hnutie, 205 hlasov
Ján Fusek, Ing., 35 r., stavebný inžinier, Polomka, SNP 130, SIEŤ, 205 hlasov
Iveta Buvalová, Bc.,  44 r., podnikateľka, Polomka, Jánošíkova 916/7, Kresťanskodemokratické hnutie, 199 
hlasov
Jana Majerčíková, 50 r., živnostníčka, Polomka, Záhradná 30, Kresťanskodemokratické hnutie, 195 hlasov
Peter Vojtko, Ing., 47 r., ekonóm, Polomka, SNP 113, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokra-
tická strana, 188 hlasov
Jozef Gordulič, 61 r., elektrikár, Polomka, Komenského 82, SMER – sociálna demokracia, 180 hlasov
Dušan Ďurčenka, Ing., 53 r., riaditeľ fi rmy, Polomka, Štúrova 70, Strana demokratického Slovenska, 177 hla-
sov
Michal Ondris, 26 r., živnostník, Polomka, Odbojárov 36, SMER – sociálna demokracia, 173 hlasov
Jaroslav Brozman, Ing., 60 r., lesník, Polomka, Dimitrovova 9, Strana demokratického Slovenska, 167 hlasov
Marcel Tkáčik, 39 r., živnostník, Polomka, Ždiarska 15, Strana demokratického Slovenska, 147 hlasov
Iveta Predajňová, Mgr., 45 r., odborný referent, Polomka, Mlynská 3, SMER – sociálna demokracia, 146 hla-
sov
Veronika Černáková, 20 r., študentka, Polomka, SNP 77, Strana demokratického Slovenska, 141 hlasov
Jozef Pohančaník, 54 r., živnostník, Polomka, Komenského 62, Kresťanskodemokratické hnutie, 136 hlasov
František Harvan, 61 r., dôchodca, Polomka, Hronská 1097/24, SMER – sociálna demokracia, 136 hlasov
Mária Oceľová, Mgr., 74 r., dôchodkyňa, Polomka, Clementisova 4, Kresťanskodemokratické hnutie, 114 hla-
sov
Milan Pohančaník, 38 r., robotník, Polomka, Odbojárov 21, Strana demokratického Slovenska, 98 hlasov
Ľubomír Švidraň, Ing., 57 r., drevársky inžinier, Polomka, Jánošíkova 38, Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia – Demokratická strana , 94 hlasov
Jozef Kubuš, 43 r., robotník, Polomka, Sládkovičova 56, Slovenská demokratická a kresťanská únia – De-
mokratická strana, 82 hlasov
Marta Hrablayová, 55 r., nezamestnaná, Polomka, SNP 185, Kresťanskodemokratické hnutie, 76 hlasov
Jaroslav Rolko, 56 r., živnostník, Polomka, Komenského 54, Strana demokratického Slovenska, 66 hlasov



SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2014
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v mesiaci novenber

Narodení: Brozmanová Sofi a, Sládkovičova 18
 Hrablay Juraj, Zápotockého 51
 Tokár Marek, Janka Kráľa 4
 Majerová Alexandra, SNP 7
 Harvan Dominik, Hronská 22 
Prihlásení:  0
Odhlásení: Oceľová Anna, Zápotockého 57
Zomretí:  Kvoriaková Mária, SNP 104  -  63 r..

Počet obyvateľov k 31.10.2014  -  2991

Štefan Pohančaník, Jegorovova 1, 80 r.
Mária Miklošková, Jánošíkova 6, 92 r. 

Helena Dupáková, SNP 85, 92 r.
Mária Pohančaníková, Železničná 12, 80 r.

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.

V predjeseň, keď zem vydáva plody
v čistom i svätom Márie čase
vinným mokom sa napĺňajú čaše.
Oj, nie sú to, nie sú to hody.
Tu niekto stojí v obdivuhodnom svetle
i kráča v šľapajách Krista.
Otvára náš zrak, duše k nebu vznetie.
Vernosť apoštolskej i prorockej náuke získa,
kto čuje i plní jeho príkazy.
S nimi nás nič i nikto nezrazí.
Sme s Matkou bolestnou v duchu spojení,
keď dala Syna za hriešny svet.
Vďaka nebesiam, vďaka v modlení
i za syna, akých veľa niet.
Päťdesiatsedem rokov podľa Ducha 
slávite dnes, náš duchovný otče,
čestný a požehnaný život, ten Vám prislúcha,
Vám zdravie prajeme v mene cirkevnej obce.
V priateľstve vašej duše s ozdobami
nech bude viera, láska, nádej s Vami,
naďalej charizmy Ducha Svätého
i priazeň ľudu veriaceho.
Nech Vám nechýba ľudská potecha-
mamina vzácna útecha.

   Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica pripra-
vilo 17.10- 18.10.2014 stretnutie folklórnych súborov z Banskej 
Bystrice, Banskobystrického kraja a zaujímavých hostí z celé-
ho Slovenska. Naša FSk Brezinky sa zúčastnili tohto podujatia 
s pásmom V zaľe na Poľackovej.

   Október je prelomový mesiac. Odchádza prí-
jemné, bezproblémové leto a prichádza jeseň – 
chladná a daždivá. Mne to pripomína ľudský ži-
vot. Po peknej mladosti vždy príde či chceme, či 
nechceme jeseň života. A starší vek sa týka nás 
všetkých, je prirodzenou súčasťou nášho života. 
Mesiac október nám pripomína, aby sme si ucti-
li starších ľudí, aby sme im dali najavo svoju ná-
klonnosť a prejavili záujem o ich život. Lebo, kto 
sa naučí vážiť si starších, nemusí sa báť, že keď 
mu pribudnú roky, zostane nepovšimnutý.
   Október sa ako sviatok slávi od roku 1990, bol 
vyhlásený Organizáciou spojených národov ako 
Mesiac úcty k starším a 1. október ako Medziná-
rodný deň starších.
   Tento deň môže byť tou chvíľou, keď človek za-
čne uvažovať o svojom živote, hodnotiť svoju ži-
votnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slza-
mi. Veď boli radosti a boli aj smútky. Ľudský ži-
vot je taká veľká kniha. Jej stránky si píše každý 
sám, napĺňa ju obrazmi z detstva, ktoré nemuse-
lo byť bohaté a žičlivé, ale v spomienkach ostá-
va vždy krásne. Vystriedalo ho detstvo našich 

detí a radosť z vnúčat, ktoré oplácajú aj za rodi-
čov lásku svojim starým rodičom. Roky sa míňa-
jú. Uprostred radostí a starostí. V životnej aktivi-
te človeka sa mladosť pomaly minie a zrazu sme 
až príliš dospelí. Seniorský vek, pokiaľ nám zdra-
vie slúži, však nie je dôvodom na nejakú pasivi-
tu či uzatváranie sa do samoty. Je skôr výzvou 
k tomu, aby sme všetci spolu, mladí i starší roz-
mýšľali, ako využiť životné skúsenosti starších 
ľudí. Ich múdrosť, vedomosti, zručnosti a praco-
vitosť.
   Obecný úrad v Polomke ani tento rok nezabu-
dol na svojich seniorov. 24.10.2014 sa v priesto-
roch obecného úradu konalo stretnutie, ktorého sa 
zúčastnili polomskí seniori nad 75 rokov a členo-
via Jednoty dôchodcov v Polomke. Aj náš pán de-
kan Mgr. Michal Jenča a pán starosta Ing. Ján Li-
han  prišli medzi nás s pekným slovom. Pekný kul-
túrny program pripravili žiaci Základnej a Základ-
nej umeleckej školy v Polomke. Poďakovanie pat-
rí deťom, ich pedagógom a pracovníčkam obecné-
ho úradu. Ďakujeme, tešíme sa na stretnutie o rok.

Mária Horváthová

   Mesiac október je mesia-
com lásky a úcty k starším. V 
tomto duchu sa v deň 24. ok-
tóbra niesla slávnosť venova-
ná na počesť a vďaku našim 
starým rodičom. Ako prvý po-
ďakoval a predviedol gratulá-
ciu náš pán starosta Ján Lihan 
spoločne s katolíckym pánom 
farárom Michalom Jenčom.  
Naši starí rodičia pod vedením 
pani Kánovej dodávali lásky-
plnú atmosféru, ktorá dávala 
teplo do sŕdc všetkým zúčast-
neným. Akcia sa zaskvela hoj-
nou účasťou aj žiakov miest-
nej polomskej základnej ško-
ly, ktorí venovali našim starkým 
svoju tvorbu. Svoju mladosť a 
slzy dojatia prinavrátili senio-
rom žiaci s doprovodom učite-
ľov Súkromnej základnej ume-
leckej školy, ktorí hitmi a spo-
mienkami roztancovali a rozo-
zvučali srdcia nejednej babičky 
a deduška. Energiu a elán sr-
šiaci z našich dôchodcov som 

Október – mesiac úcty k starším

Našim starým rodičom
vyzdvihla mojím príhovorom 
a spevom venovaným tým-
to vzácnym okamihom. Hud-
bou a spevom našich mla-
dých umelcov sa nám podari-
lo preniesť dôchodcov do svo-
jich mladých čias a spomienky 
im vyčarili úsmev na tvárach a 
slzu dojatia.  Aj do budúcnosti 
s kolektívom pedagógov a žia-

kov súkromnej umeleckej školy 
budeme robiť všetko preto, aby 
sme podčiarkli a vyzdvihli ne-
zabudnuteľné talenty a umenie 
starých rodičov v ich deťoch a 
vnúčatách. S vďakou a úctou k 
ich vráskam a šedinám, tiež k 
láskavému pohľadu zachová-
me v sebe spomienky, ktoré v 
nás zanechajú nezabudnuteľ-
nú stopu.

Mgr. Stanislava Skladaná
riaditeľka školy

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč. zo str. 1)
chovno-vzdelávacieho proce-
su na školách v obci predkla-
dajú: Za Materskú školu Elena 
Lunterová, za Základnú školu 
RNDr. Magdaléna Sviteková, 
za Základnú umeleckú školu 
Mgr. Skladaná Stanislava, za 
Špeciálnu základnú školu Ing. 
Anna Švidraňová. V diskusii 
k tomuto bodu odpovedali ria-
diteľky na otázky poslancov.
   Správu o nelegálnych sklád-
kach odpadu, likvidácia, zber 
TKO predložil Marián Kán, ve-
dúci úseku výroby, výstavby a 
služieb. V tomto bode sa po-
slanci zaoberali potrebou vy-
budovať priestor pre biologic-
ký odpad. Riešili aj vývoz sta-
vebného odpadu.
   Plán zimnej údržby miest-
nych komunikácií predložil 
Marián Kán, vedúci úseku vý-
roby, výstavby a služieb. Zim-
nú údržbu ciest zhodnotili po-

slanci ako dobrú. Problémom 
sú však motorové vozidlá par-
kujúce na miestnych komu-
nikáciách. Sťažuje to prácu 
a výsledok pluhovania. Infor-
máciu o príprave na lyžiarsku 
sezónu predložil Ing. Ján Li-
han, starosta obce. Je vyko-
sená zjazdovka, objednaná 
je dodávka elektrickej energie 
na november 300 kwh. Keď-
že dosť pršalo, nepodarilo sa 
ošetriť podpery. Všetky práce 
sa budú robiť postupne.   
   Správu o zabezpečova-
ní úloh na úseku požiarnej 
ochrany za I. polrok 2014 
predložil Ján Harvanka, ve-
liteľ OHZ. Poslanci sa v dis-
kusii k tomuto bodu zaoberali 
pripravenosťou techniky a čle-
nov OHZ v prípade požiaru. 
Diskutovali aj o stave požiar-
nej nádrže.
   Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo uzavretie budúcej nájomnej 

zmluvy o prenájme 56 ha obec-
ného pozemku medzi Obcou 
Polomka a Poľovným združe-
ním Homôlka Polomka, v za-
stúpení Ing. Ľubomír Švidraň, 
Jánošíkova 38. Obecné za-
stupiteľstvo schválilo uzavre-
tie budúcej nájomnej zmluvy o 
prenájme 16 ha obecného po-
zemku medzi Obcou Polomka 
a Poľovníckou spoločnosťou 
Košariská, v zastúpení Štefan 
Mesiarkin, Jánošíkova 47.
   V záverečnej diskusii sa po-
slanci zaoberali nedokonče-
ným zaasfaltovaním prepoja 
z Ulice Komenského na Uli-
cu SNP a cudzími ľuďmi zdr-
žiavajúcimi sa vo večerných 
hodín v priestoroch nášho 
štadióna. Po diskusii staros-
ta obce pán Lihan poďakoval 
prítomným za účasť a zasad-
nutie obecného zastupiteľstva 
ukončil.

Janka Hebeňová

6. BYSTRICKÁ

FOLKLÓRNA HARAVARA

Drahý náš duchovný otče!

16. septembra 2014 na večernej svätej omši si veriaci 
pripomenuli 57. narodeniny nášho duchovného otca. 
Za spevokol i farnosť mu blahoželala Mária Oceľová
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   Každoročne tragicky zahynie pri dopravných nehodách na slo-
venských cestách množstvo chodcov. Novela zákona o cestnej 
premávke, ktorá je účinná od 1. januára 2014, ustanovuje pre 
chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky povin-
nosť,  mať za zníženej viditeľnosti na sebe umiestnené re-
fl exné prvky alebo refl exný bezpečnostný odev. 

   Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.
   Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po kraj-
nici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj 
v obci na sebe viditeľne umiestnené refl exné prvky alebo oble-
čený refl exný bezpečnostný odev. 
   Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa 
zákona o priestupkoch uložiť pokutu.
   V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiest-
nenie refl exného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej 
časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vo-
zovke – stredovej deliacej čiare.
   Ďakujeme, že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivý-
mi následkami dopravných nehôd.

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Banskej Bystrici

   Bývame na Bernolákovej ulici. 
Je to jedna z najstarších ulíc  tzv. 
bývalá Borgondia .
Pred rokmi sme sa topili v bla-
te, lebo ako posledná z ulíc sme 
mali asfaltovú cestu. Urobili ju na-
šťastie štátne lesy.
   Teraz  už tento problém nemáme 
lebo aj my sme dostali už druhý 
nový koberec. Trápi nás iná vec, a 
to smetisko u Špindera. Nepocho-
pím ľudí, ktorým sa neťaží prísť 
vysýpať smeti do nepokoseného 
dvora. Blížil sa čas pamiatky zo-
snulých, každý sa ponáhľal upra-
tať si hroby svojich zosnulých, a aj 
svoje záhradky, ale našla sa tzv. 
dobrá duša, ktorá v sobotu 1. no-
vembra asi v noci doniesla hodiť 
igelitku do tohto smetiska, ktorú  
vietor, alebo psy roztrhali a odha-
lila svoje tajomstvo, ktoré sa ne-
viem prečo nezmestilo do jej kuka 
nádoby. Myslím, že má ju každý, 
alebo ju využíva na niečo iné? Nie 
je to prvý raz, opakuje sa to pra-
videlne. Prosila by som predsta-
viteľov obce, aby už konečne vy-

Od septembra fun-
guje druhý rok ha-
sičský krúžok Pla-
meň Polomka. V tomto škol-
skom roku sa na krúžok pri-
hlásilo 44 detí vo veku 6-15ro-
kov, ktoré majú stretnutie kaž-
dý piatok v telocvični. Mladší 
do 12rokov o 15:00, starší do 
15rokov o 16:00.
 Plameniaci sa zúčastni-
li 26.septembra na súťaži 
v Poltári, kde sa umiestnili na 
3.mieste v zložení Maroš Bo-
šeľa, Tomáš Divok, Cyril Ďur-
čo, Matúš Homola, Denis Ku-
bajda, Samuel Siviček, Adrián 
Ševc, Adam Štulrajter, Jozef 
Šuchaň. 
Dňa  4.októbra sa plamenia-
ci zúčastnili na jesennom kole 
hry plameň v Hronci. V tom-
to roku sa do jesenného kola 
zapojil rekordný počet druž-
stiev mladých hasičov z okre-
su Brezno – 24 z toho 9mlad-
ších a 15starších. Súťažilo sa 
v prekonávaní vodnej prie-
kopy, v lezení po vodorov-
nom lane, v určovaní vecných 
prostriedkov, zhadzovaní kol-
kov 10m hadicou C, v hode 
granátom, v zdravotnej prípra-
ve a v streľbe zo vzduchovky. 

V sezóne 2014 za DHZ Po-
lomka súťažili dve družstvá: 
dorastenci a muži. Družstvo 
dorastencov v zložení: kôš 
Peter Šuchaň, stred sania Ad-
rián Kubajda, strojník Dominik 
Bučko, B-čky Michaela Kašta-
nová, rozdeľovač Kamil Ševc, 
ľavý prúd Peter Šuchaň, pravý 
prúd Kristián Šandor. Doras-
tenci sa zúčastnili na 25tich 
súťažiach, na ktorých sa de-
saťkrát umiestnili na 1.mieste, 
trikrát na 2.mieste, dvakrát na 
3mieste, trikrát na 4.mieste, 
dvakrát na 5.mieste, jeden-
krát na 6.mieste a 
štyrikrát na ostat-
ných miestach. 
Družstvo mužov v 
zložení Tomáš To-
kár, Matúš Tokár, 
Aleš Hereta, Dávid 
Bučko, Adrián Šan-
dor, Marek Majer-
čík. Muži si počas 
sezóny menili svo-
je posty a dopĺňa-
li sa s dorastenca-
mi. Muži sa zúčast-
nili na 14-tich sú-
ťažiach, na ktorých 
sa raz umiestni-
li na 1. mieste, šty-
rikrát na 2. mieste, 
dvakrát na 3. mies-
te, jedenkrát na 
4. mieste, dvakrát 
na 5. mieste a šty-
rikrát na ostatných 
miestach. Za sú-
ťažami sme najaz-
dili 2910 km, ben-
zín na dopravu nás 
stál okolo 700€, za-
platili sme 577€ na 
štartovnom, maši-

ČO SME TO ZA ĽUDIA !!!
riešili tento problém- trvá už veľa 
rokov. Vedenie obce sa vyhová-
ra na územný plán, ktorý je mož-
no tak starý ako táto ulica. Prečo 
sa nemôže zmeniť? Treba len kus 
dobrej vôle, veď v samotnej obci 
je toľko starých prázdnych domov, 
ktoré sa dajú využiť na nové stav-
by, ak by bol záujem. Ale pre koho, 
veď naša obec sa vyľudňuje. Chá-
pem aj vlastníkov tohto pozemku, 
že nemajú záujem to upravovať, 
keď z toho nemajú žiadne výnosy. 
   Sme svedkami, že veľa sa v na-

V minulosti sa na obecnom zastupiteľstve tento problém riešil. 
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že vyvozíme z uvedeného pozem-
ku kamene zo základov budovy a pozemok ohradíme na náklady 
obce. Tieto práce sa riešili so súhlasom jedného z majiteľov uvede-
nej nehnuteľnosti. Reakcia ďalšieho majiteľa bola, že nás upozornil, 
že vstupujeme na cudzí pozemok. Na základe listu, ktorým nás na 
túto skutočnosť upozornil, sme teda od oplotenia pozemku upusti-
li. Teraz je čas vrátiť sa znova k tejto problematike a uvedenú sku-
točnosť budeme riešiť na obecnom zastupiteľstve. To môžem ako 
z pozície starostu urobiť, avšak do svedomia ľudí, čo si z pozemku 
robia smetisko, vstupovať nemôžem.                           Ing. Ján Lihan

šej obci robí pre jej krajší vzhľad, 
ale vyriešte konečne aj tento 40. 
ročný  problém  na ulici Bernolá-
kovej, odkúpte tento pozemok, 
keď  nedovolíte vlastníkom  ho 
predať a urobte tam detské ihris-
ko, lebo aj prostredie vychováva 
a možno vychová  našich zaosta-
lých občanov. Veď komu je príjem-
ne žiť pri smetisku v spoločnosti 
hadov a potkanov?
Za občanov ulice Bernolákovej H. 

Saksová

Vysvetlenie starostu obce
k vyššie uvedenému problému

Zhrnutie hasičskej sezóny 2014
na zhltla cca 40l benzínu. Po-
čas roka sme roznášali letá-
ky. Za peniaze z letákov a da-
rov od sponzorov sme si za-
kúpili nový materiál a generál-
ku motora. Ďakujeme poslan-
com a starostovi obce Po-
lomka za odsúhlasenie a pre-
platenie štartovného na súťa-
že z ozpočtu obce. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám dali 2% zo 
svojej zaplatenej dane za rok 
2013 (zbierali sme na DHZ 
Polomka). Z vyzbieraných pe-
ňazí sme si hradili benzín na 
dopravu za súťažami. Ďaku-

jeme všetkým, ktorí nás ne-
únavne podporujú fi nanč-
ne, materiálovo a neváhajú 
obetovať svoj voľný čas na-
ším záujmom. Hlavne Jáno-
vi Kaštanovi za starostlivosť 
o našu mašinu, Dušanovi Bo-
šeľovi za dopravu na súťaže, 
Františkovi Černákovi za fi -
nančnú pomoc a jeho čas ve-
novaný naším nápadom, rodi-
čom za materiálovú a fi nanč-
nú pomoc, za trpezlivosť.

Členovia
súťažných družstiev

Plameň Za DHZ Polomka 
súťažili 3družstvá 
mladších žiakov 

a 5družstiev starších žiakov.  
Umiestnenia:
mladší žiaci
1.miesto – Adam Štulrajter, An-
drej Kiš, Adam Barič, Samuel 
Siviček
5.miesto – Lukáš Divok, Alex 
Fusek, Marko Sidor, Adam Ra-
čak
7. miesto – Viktória Majerčíko-
vá, Michaela Skalošová, Lenka 
Šuchaňová, Samuel Maruškin
starší žiaci
15.miesto – Viktória Zubáková, 
Nikola Maruškinová, Simona 
Mesiarkinová, Michaela Kašta-
nová, Vanesa Tokárová
10.miesto – Matúš Homola, 
Norbert Hrablay, Samuel Da-
niš, Maroš Bošeľa, Miloš Roľko
9.miesto – Adrián Berki, Pat-
rik Ďurčo, Marcel Móc, Kristián 
Berki, Marcel Hájik
7. miesto – Kristína Maruškino-
vá, Magdaléna Omastová, Mi-
chaela Štulrajterová, Natália 
Maruškinová, Alena Kubušová
1.miesto – Jozef Šuchaň, Ad-
rián Ševc, Denis Kubajda, To-
máš Divok, Dávid Štubňa 

Ivana Tokárová

Chránite svoje zdravie
a život?


