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Malé veľké flautistky
Diskusné fórum 2014
Rodičia POZOR
Tak to tu ešte nebolo
Naše ratolesti na javisku
Povolebné zamyslenie

Reštaurácia Bučnik prijme do zamestnania počas
lyžiarskej sezóny 2014/2015 kuchára/kuchárku,

čašníka/čašníčku.
Požiadavky: fl exibilata, vyučený v odbore

Info: 0910 954 639

   Komunálne voľby ukázali, 
že si pozorne všímate prácu 
nás – Vami zvolených pred-
staviteľov obce. Rozlišujete 
reálne výsledky a možnosti 
od sľubov.
   Môj volebný program oslovil 
aj mnohých poslancov, kto-
rých ste si zvolili do nového 
obecného zastupiteľstva. Je 
to dôležité pri napĺňaní pred-

Bije dvanásť, je čas polnočný,
oj, vďaka za dar vianočný.
Srdiečko láskou bilo pre nás.
Matička lieči predvídavo ranu,
za spásu zlého sveta danú,
za pokoj duší všetkých más.
Krv Jeho netečie tmavým plným tokom,
Matka ho už vidí svojím svätým okom.
S radosťou sa klania, plače, vďačí, spieva –
Bohu na slávu za ľudstva Spasiteľa.

Mária Oceľová

   Po ceste kráča dôstojne pán 
Mikuláš a okolo neho vystrája-
jú dve čertiská. Ani nežný an-
jel ich nevie skrotiť, Jeho kro-
ky vedú do školy, najprv do 
špeciálnej, potom sa s bato-
hom vybrali do ZŠ, kde ich už 
tí najmenší čakali s rozžiare-
nými očkami. Pár vinšov pre 
Mikuláša, pesnička s bojaz-
livým hláskom, ale Mikuláš 
mal radosť, rozdal deťom oča-
kávané sladkosti. Najväčšie 
očakávanie priniesol do škôl-
ky, kde ho privítalo aj pár sl-
zičiek z očí tých najmenších. 
Niektorí sa vôbec nebáli, iné 
mali veru strach a poniekto-
rí sa posilňovali slovami:,, Ja 

Mikuláš je prvou predzves-
ťou vianočných sviatkov. Už 
tradične chodí medzi deti a 
rozdáva im darčeky. V pia-
tok - 5.12.2014, v dopolud-
ňajších hodinách, čakalo žia-
kov Špeciálnej základnej ško-
ly v Polomke veľké prekvape-
nie. Prišiel ich navštíviť krásne 
vystrojený Mikuláš, ktorý si so 
sebou priviedol dvoch tempe-
ramentných čertov a nežného 
anjelika. Žiaci našej školy si 
pred nimi spytovali svoje sve-
domie, hodnotili svoje správa-
nie a konanie za uplynulý rok. 
Skupinke vzácnych hostí za-
spievali mikulášsku a zimnú 
pesničku. Od anjelika dostali 
všetky deti sladkosť.

   Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorými vyvrcholilo 
protiexekučné hnutie slovenského ľudu, sa datuje 12. novembra 
1932. V tento deň rozhorčení občania zabránili vykonať exekú-
ciu v prospech bohatého krčmára a úžerníka M. Buvalu. Zabráni-
li ožobráčiť vdovu A. Tokárovú o posledný majetok a strechu nad 
hlavou. Exekučných úradníkov a ozbrojenú četnícku asistenciu 
jednoducho z obce vyhnali. Aby zabránili v budúcnosti príchod 
iným exekútorom do dediny, pripevnili pred obcou tabuľu s vý-
stražným nápisom: ,,Tu je hlad! Exekútorom sa prístup zakazuje!

   Do obce prichádzali posily z celého okresu. Bojovú pohotovosť 
mali vojenské posádky v Brezne a Banskej Bystrici. Večer 12. no-
vembra bolo v Polomke už 60 četníkov. Zo susedných obcí Ba-
cúcha, Závadky, Pohorelej a Šumiaca prišli na pomoc niekoľko 
stočlenné zástupy ľudu.  Demonštranti zatlačili četníkov k obec-
nému domu. Veliteľ polomskej četníckej stanice strážmajster J. 
Brodský vydal rozkaz použiť strelné zbrane. Po salve výstrelov 
ostali na zemi dvaja mŕtvi ľudia – J.Piliar z Bacúcha a J.Pohorelec 
z Polomky. Ťažko ranený bol roľník J.Kotrčka z Polomky. 
   Krvavé potlačenie protiexekučnej vzbury ľudu v Polomke, dva-
ja mŕtvi demonštranti vyvolali búrku protestov a demonštrácií po 
celej republike.
   Tieto krvavé udalosti sme si pripomenuli so žiakmi základnej 
školy položením venca k pamätnej tabuli venovanej Polomskej 
vzbure 12. novembra.                                                             D.Ď

Vás pozýva na Silvestrovskú zábavu od 19.00 hod
Silvestrovské menu: malinovica, bryndzová palacinka, steak z panenky – gratinované ze-
miaky- hubová omáčka, káva, zákusok, šampanské 0,375l, silvestrovská kapustnica, chlieb

Cena vstupenky: 26,-€
Objednávky na čísle 0910 954 639

Ďakujem, Polomčania
V sobotu 15.11.2014 ste svojou hojnou účasťou v komu-
nálnych voľbách prejavili svoju občiansku vyspelosť a 
záujem o svoj život v našej obci. Veľmi si vážim Vašu pre-
javenú dôveru a zároveň ocenenie práce mojej i obecné-
ho zastupiteľstva.

volebných predsavzatí. Sku-
točnosť, že Vás budú zastu-
povať i viacerí doterajší po-
slanci, je ocenením celého 
kolektívu obecného zastupi-
teľstva.
   Pri tejto príležitosti chcem 
poďakovať a vyzdvihnúť dote-
rajšiu prácu pre nás všetkých 
i dlhoročným bývalým poslan-
com, ktorí sa podieľali na roz-

voji našej obce. Želám si pre 
Polomku a jej obyvateľov pro-
speritu a napredovanie v sú-
činnosti s novým obecným za-
stupiteľstvom, zamestnancami 
obce, pracovníkmi spoločnosti 
Polomka s.r.o. i Vami občanmi.
   Viem, že pokiaľ ide o spo-
ločnú vec, vieme sa zjednotiť 
a vytvoríme z našej obce do-
mov, ktorý ostane príťažlivý aj 
pre nás i pre naše deti.
   Ešte raz Vám ďakujem za 
dôveru, ktorú ste mi prejavi-
li. Je to pre mňa česť a záro-
veň výzva pre moju ďalšiu prá-
cu – pre nás všetkých.

Ing. Ján Lihan,
starosta obce

Mikuláš v Polomke
sa nebojím.“ Škôlkari mali pri-
pravený krásny program pre 
Mikuláša. Na oplátku Mikuláš 

deťom rozdal veľa sladkostí. 
Nakoniec sa všetci spolu od-
fotili a tí najmenší boli šťastní, 
že už čertiská odchádzajú.

D. Škvarková

Aj u nás bol Mikuláš
   Za krásnu akciu sa žiaci 
a zamestnanci školy chcú po-
ďakovať Obecnému úradu v 

Polomke, úseku kultúry, me-
novite pani Diane Ďurčenko-
vej, ktorá Mikuláša so skupin-
kou sprevádzala. 

ŠZŠ Polomka

Čas vianočný

Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Vám želá redakcia.

Polomská vzbura

Reštaurácia Bučnik
lyžiarske stredisko Polomka



Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôže Vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať: otec  mama, zbohom.
Dňa 5. decembra uplynul smutný dlhý rok ako nás na-
vždy opustil náš milovaný

Ján Mikloško
S láskou spomína dcéra Ľudmila s manželom,

vnučky Katka a Mirka s rodinami
a brat Jozef s rodinou

Dňa 17. októbra uplynulo 22 rokov od úmrtia a 8. no-
vembra sme si pripomenuli nedožité 80-te narodeni-
ny milovanej

Anny Mikloškovej
S láskou spomína dcéra Ľudmila s manželom,

vnučky Katka a Mirka s rodinami
...

Keď zomrie mama, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak mama vedel mať rád.
S hlbokým zármutkom sme si 11. decembra pripome-
nuli prvé výročie smrti

Františky Pohančaníkovej
S láskou a úctou spomína syn Ján s rodinou, dcéra 

Anna s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá
...

S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienkoch sviečok sa modlíme.
Život ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť...
11. decembra uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný

Ján Kohút
S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú manželka, 

synovia Anton a František s rodinami,
dcéra Jana s rodinou. 

...
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti otec za všetkých nás.
Dňa 13. decembra sme spomínali na 50 rokov od úmr-
tia nášho milovaného 

Jozefa Poprovského 
So zármutkom spomína manželka, dcéry Anka 

a Magduška s rodinami, synovia Ferko a Janko s ro-
dinami, sestra Anna s rodinou

...
Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôže Vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať otec zbohom.
Dňa 21. decembra  si pripomenieme druhé výročie čo 
nás opustil náš drahý

Štefan Kaštankin
So zármutkom v srdci spomína manželka Anna, syn 

Marián s rodinou, dcéra Monika s rodinou, brat Milan 
s rodinou, svokra a sestry Marta a Viera s rodinami

...
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej zemi spočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby si mohol ďalej žiť.
Odišiel si, v srdciach bolesť zanechal, tak rýchlo a bez 
rozlúčky, to nikto z nás nečakal.
Už ťa neprebudí slnko či krásny deň, na Polomskom 
cintoríne si spíš svoj sladký sen
Dňa 21. decembra si pripomíname smutné 10. výročie 
čo nás navždy opustil náš drahý

Pavel Piliar
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka Má-

ria, dcéra Marta a vnuk Marcel

SPOMÍNAME
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   V deň Vašich vzácnych narodenín, prišli sme k Vám s 
pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúc-
ne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou vie-
dol Vaše kroky, nech Vás vždy jeho milosť chráni, nech 
splní každé z Vašich prianí.
   Prijmite úprimné blahoželania k vášmu sviatku s prianím 
všetkého najlepšieho, zdravia a životnej spokojnosti.

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

Dňa 22.novembra 2014 sa na 
bratislavskom Konzervatóriu 
uskutočnil fl autový workshop 
s medzinárodne uznávaným 
profesorom Viedenskej Uni-
verzity, Hansgeorgom Schme-
iserom. Vďaka podpore hu-
dobnej školy Talentárium sa 
ho mohli zúčastniť dve nadané 

   Obyvatelia obce by mali vedieť, 
že aj na parkoviskách platí zákon 
o cestnej premávke č. 49/2014 Z.z. 
Každé parkovisko je súčasťou ciest 
a ani po ceste sa nepohybujeme 
svojvoľne, ale dodržujeme doprav-
né predpisy. Skúste sa zamyslieť 
nad  tým čo prežíva šofér, ak zra-
zí na parkovisku človeka, neho-
voriac o dieťati, pretože ho ne-
videl v zornom uhle auta pri cú-
vaní. Vaše deti môžu ísť zo ško-
ly zamyslené, nevnímajú okolie 
a nevšimnú si cúvajúce auto. Tra-
gédia je na svete. 
   Chodci, hlavne deti sú najzraniteľ-
nejšími účastníkmi cestnej premáv-
ky. Najnebezpečnejší časový úsek 
počas dňa kde dochádza, k veľkému 
množstvu nehôd, je od 7.00 do 9.00 
a od 15.00 do 18.00. Pri strete dieťa-
ťa s autom, ktoré ide rýchlosťou 30 
km/hod sa to končí vo väčšine prípa-
dov smrteľnými následkami, a preto 
je potrebné dbať na jeho prevenciu, 
týkajúcu sa bezpečnosti na cestách. 
Cesta do školy a zo školy by mala 
viesť po bezpečných komunikáci-
ách, chodníkoch. Nie vždy je to však 
možné! Je potrebné, aby vaše die-
ťa vedelo, že má stále prechádzať 
cez frekventovanú komunikáciu, IBA 
PO PRECHODE PRE CHODCOV a 

   Bola som trošku prekva-
pená rozpačitým začiat-
kom diskusie, akoby prí-
tomní nemali otázky, ako 
keby ich nič netrápilo, ako 
keby už nebolo čo v Po-
lomke zlepšovať. Neskôr 
otázok pribudlo. Preto možno tre-
ba po rokoch zopakovať, prečo 
diskusné fóra pred komunálnymi 
voľbami organizujeme.
   Diskusné fórum nie je priestor 
pre volebné programy kandidátov, 
preto prítomní nemôžu očakávať, 
že budú len počúvať sľuby bez 

Emília Maruškinová, Štúrova 108, 90 r.
Mária Piliarová, Janka Kráľa 24, 80 r.
Michal Krešák, Zápotockého 69, 80 r.

Mária Murínová, Sládkovičova 46, 91 r.
Mária Oceľová, SNP 10, 80 r.

Mária Rusinová, Hámor 15, 85 r.
Anna Svetláková, Jánošíkova 16, 80 r. 

Malé veľké flautistky
žiačky školy – Aneta Nemčoko-
vá  a Anežka Králová. Pre obi-
dve to bolo prvé živé stretnu-
tie so svetom „veľkých fl autis-
tov“, keďže okrem profesora 
boli prítomní študenti vysokých 
škôl, konzervatórií aj základ-
ných umeleckých škôl, vráta-
ne viacerých významných pe-

dagógov. Odniesli sme si veľa 
nových poznatkov, skúsenosť 
s hraním pred profesionálnym 
publikom, niekoľko strán sta-
točne písaných poznámok... 
Predovšetkým však túžbu 
umelecky rásť. Ďakujeme. 

Anna Roháčeková,
SZUŠ Talentárium

Polomka

Diskusné fórum 2014
Občianske združenie TREND aj pred tohtoročnými komu-
nálnymi voľbami pripravilo pre občanov našej obce Diskus-
né fórum s kandidátmi na post starostu obce. Konalo sa 9. 
novembra 2014 od 15.00 hodiny vo veľkej zasadačke Obec-
ného úradu. Pozvanie prijali dvaja kandidáti – Ing. Ján Lihan 
a Ing. Jaroslav Varecha, doc., PhD. Osemdesiat občanov vy-
užilo priestor diskusného fóra, aby sa dozvedeli rôzne po-
stoje, názory a spôsoby riešenia problémov v obci.

možnosti vypočuť si alter-
natívu. Takéto stretnutia si 
organizujú kandidáti sami 
a z vlastných prostriedkov. 
Diskusné fórum organizu-
jeme pre občanov, aby na 
jednom mieste a v rovna-

kom čase mohli klásť otázky, pýtať 
sa na riešenia problémov a dostať 
odpovede od všetkých prítomných 
kandidátov (platia pre nich rovna-
ké pravidlá), porovnať si ich, tvoriť 
vlastný úsudok a na základe toho 
sa rozhodnúť vo voľbách pre toho 
kandidáta, ktorého riešenia sa čo 

najviac približujú ich predstavám.
   Videozáznam, ktorý robíme po-
čas diskusného fóra nemá slúžiť 
na požičiavanie, na to aby koloval 
po domácnostiach. Vždy sa nakrú-
ca tak, aby v zábere boli iba kan-
didáti, aby neboli vidieť tváre pýta-
júcich sa. Je to pre to, aby otázky 
kládli bez obáv. Videozáznam má 
slúžiť najmä ako psychologický 
moment pre kandidátov, aby ne-
sľubovali niečo, čo nie je v ich si-
lách splniť, prípadne sa neosočo-
vali, neurážali.
   Ďakujeme pánovi starostovi, že 
poskytol miestnosť na verejno-
prospešný účel bezplatne, ostatné 
náklady znáša OZ TREND.
   Chcem popriať všetko dobré 
úspešným kandidátom do ich prá-
ce v prospech nás všetkých v nad-
chádzajúcom volebnom období 
a poďakovať sa končiacim poslan-
com, najmä tým, ktorí dlhé roky 
pôsobili v našom obecnom zastu-
piteľstve.                    M. Heretová

Vážení rodičia POZOR !!!
V poslednom období sme si všimli, že vaše deti, ktoré sa 
pohybujú po komunikáciách, neprechádzajú počas dňa 
po prechode pre chodcov, v podvečerných a večerných 
hodinách, nemajú refl exné prvky a nehovoriac o tom, že 
dospelí prechádzajú s deťmi cez parkovisko pri obecnom 
úrade.  To všetko môže spôsobiť veľkú tragédiu v obci.  

Pôjde o život vášho dieťaťa!!!
mimo chodníka pri zníženej viditeľ-
nosti, najmä pri súmraku, večer, za 
hmly, dažďa, sneženia, musia mať 
refl exné prvky na sebe aj v obci, čo 
u niektorých vašich detí absentuje. 
   Čo tvoria refl exné prvky: refl exná 
vesta, refl exné pásky, osvetlenie na 
nohe, ruke, čiapke, prilbe. Nejde tu 
o šikanovanie vašich detí zo strany 
polície, ale naučiť všetkých chod-
cov a hlavne detí, chrániť si vlastný 
život. Refl exný prvok zvyšuje vidi-
teľnosť približne na 200 metrov, čo 
je už vzdialenosť, pri ktorej si vodič 
chodca všimne a stihne adekvátne 
zareagovať. Mať na tmavom oble-
čení dieťaťa refl exný prvok (pás-

ku) nie je drahá záležitosť ani 
hanba. Veď chránite zdravie svo-
jich detí a na ňom by sme naozaj 
nemali šetriť. Refl exná páska sa dá 
pripevniť na rameno, tašku, ruksak 
či batoh, aby boli viditeľné, nesmú 
byť zakryté iným oblečením. Preto 
prosíme rodičov, aby kontrolo-
vali svoje deti, či už idú do ško-
ly, večer na krúžky, diskotéku, na 
autobus, alebo inak sa pohybu-
jú po komunikácii, aby vždy mali 
tieto refl exné prvky. 
   Aj základná škola sa podieľa rôz-
nymi opatreniami na minimalizova-
nie úrazov detí na cestách.
   Starosta obce Ing. Ján Lihan po 
zateplení hasične oplotí areál ško-
ly zo strany parkoviska, kde bude 
zamedzený prechod pre chodcov. 
Dovtedy upozorňujeme občanov 
obce, aby tade neprechádzali ani s 
deťmi do školy.   

Ing. Daniela Škvarková  
SŠÚ Polomka

INZERCIA
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   Každý jeden účastník týchto vy-
stúpení môže a aj musí uznať 
oprávnenosť tohto vyjadrenia. 
Umocňuje to aj skutočnosť prí-
tomných na oboch podujatiach, 
či to už boli účastníci z našej de-

diny, alebo z blízkeho, či ďaleké-
ho okolia. Všetci sa zhodli, že to 
boli programy tej najvyššej ume-
leckej hodnoty. Každý sa snažil 
vo svojich vystúpeniach vydať zo 
seba to najlepšie a najkvalitnejšie 
čo v sebe má. Za klad týchto podu-
jatí treba vyzdvihnúť profesionalitu 
účinkujúcich pri zachovaní tradič-
ných prejavov a to jednak pri pre-
zentovaní hovoreného slova, ta-
nečného prejavu, spevu a hlavne 
autentického poda-
nia hudobného pre-
javu. Za toto pat-
rí všetkým účinku-
júcim veľká úcta a 
uznanie.
   Avšak osobitú po-
zornosť si však za-
sluhujú ľudia tímu, 
na čele ktorého sto-
jí dlhoročná vedúca 
FS Brezinky p. Mar-
ta Pisárová. Vybrať, 
nacvičiť, zosúladiť 
a zrežírovať také-
to náročné progra-
my za účasti veľké-

Narodení:  Bučková Sára, Hronská 16
 Janková Janka, Komenského 20
 Pustaj René, Osloboditeľov 45
 Horváth Michal, Sládkovičova 31
 Trojan Pavel (nar. sept. 2014), SNP 125
 Harvanová Kvetoslava, Hronská 41
 Jagerčík Mathias, Jánošíkova 30
 Jagerčíková Melissa, Jánošíkova 30
Prihlásení:  Fiľová Dana, Odbojárov 15
 Hallgasová Lívia, SNP 35
 Čajnáková Daniela, Zápotockého 50
Odhlásení: Šušor Juraj, Jánošíkova 1
 Berki Miroslav, Komenského 131
 Cina František, SNP 2
 Cinová Valéria, SNP 2
 Pačaj Jozef, Osloboditeľov 45
 Pačajová Anna, Osloboditeľov 45
 Pačaj Jozef, Osloboditeľov 45
 Pačajová Vanesa, Osloboditeľov 45
 Hoyos Rodriguez Marián, Osloboditeľov 45
 Hoyosová Rodriguezová Terézia, Osloboditeľov 45
 Hoyosová Rodriguezová Annamária, Osloboditeľov 45
 Hoyosová Rodriguezová Natália, Osloboditeľov 45
 Habrunová Beáta, Komenského 122
 Miklošková Jolana, Komenského  44 
Zomretí:  0
Počet obyvateľov k 30. 11. 2014 - 2988

V pôrodných kŕčoch zrodená,
točí sa v rytme života,
čerpajúc silu z prameňa
prastará pieseň života.

Niekedy čuť len slabý pulz,
lýra rozzvučí nový impulz.
V kole si tančí, plače, spieva
i vtedy, keď sa zvečerieva.

Omladne, nikdy nestíchne,
tak sa vždy znova nadýchne.
Pokojne plynie, vznáša sa,
lomcuje s víchrom, stráca sa.

Nepadne, letí nad nami
ukrytá medzi hviezdami,
zo seba zhodí chladnú jeseň
a opäť zaznie života pieseň.

Mária Oceľová

Pondelok 24.11. 2O14 bol pre 
nás zaujímavým dňom. Naša 
Súkromná základná umelecká 
škola dostala pozvanie na vy-
hodnotenie celoslovenskej sú-
ťaže Slovensko, krajina v srd-
ci Európy.
Po príjemnom privítaní nasle-
doval program, na ktorom sa 
naše žiačky Kristína Danieli-
čová a Viktória Zubáková za-
pojili do workshopu. Ten po-
skytoval priestor pre rôzne vý-
tvarné techniky v študijných 
odboroch Strednej umeleckej 
školy scénického výtvarníctva 
v Bratislave. Lákavým, ale zá-
roveň aj veľmi náročným od-
borom bola animovaná tvor-
ba. Dievčatá si vyskúšali ako 
vyrobiť a ako pripraviť fi gúrky 
do fi lmu a ako prebieha celý  
proces jeho vzniku. Zaujíma-
vou bola aj textilná tvorba, ale 
najlákavejším bol maskérsky 
ateliér, poskytujúci množstvo 

Deti z Breziniek prežili minulý 
rok v znamení skúšok, sústrede-
ní, vystúpení a veru neoddycho-
valo sa ani cez prázdniny. Na-
priek tomu sa v októbri začalo 
s prípravou nového programu, aj 
keď oveľa jednoduchšie by bolo 
oprášiť nejaký starý. Skúšalo sa 
dva, niekedy trikrát do týždňa, 
za každého počasia, aj po tme, 
keď vypli elektrinu. Deti sa pri-
pravovali na vystúpenie v rám-
ci galaprogramu osláv veľkých 
aj malých Breziniek 29.11.2014. 
Únava, stres, nervozita, ale aj 
veľké očakávanie, kypeli deťom 
von ušami, tak ako sa pred veľ-

Tak toto ešte
v našej dedine nebolo
Aj takéto slová vyslovila „naša“ dlhoročná vedú-
ca FS Brezinky pani Marta Pisárová v závere dvoj-
dňových osláv ľudového umenia  a 60. výročia 
účinkovania FS Brezinky.

ho množstva účinkujúcich si zaiste 
vyžaduje v prvom rade  veľkú zna-
losť danej problematiky, vysokú 
profesionalitu poznania všetkých 
účinkujúcich ako aj osobité prí-
stupy k nim.

   Toto sú dôvo-
dy, ktoré vyústili 
do nádherných 
programov, kto-
ré v plnej mie-
re zaujali prí-
tomných v sále 
a v konečnom 
dôsledku účast-
níkom „chodili 
zimomriavky po 
chrbtoch“, ba aj 
slza z oka sa 
mnohým rinula 
po tvári pri hra-

ní pesničiek, ktoré niekedy spieval 
„náš Milan Tuli Šuchaň“.
   Závery týchto vystúpení vyvo-
lali v sále kultúrneho domu veľkú, 
kladnú odozvu vyjadrenú dlhotr-
vajúcim potleskom. Všetci prítom-
ní vstali zo svojich sedadiel a tým 
sa stali spoluúčastní týchto vystú-
pení.
   A záver druhého dňa? Ten v plnej 
miere podčiarkuje vyslovenú vetu 
p. Pisárovej      

   „Tak toto v našej dedine ešte ne-
bolo“. A veruže nebolo.
   Všetkým prítomným hralo bez-
mála 50 hudobníkov. Nádher-
ná hudba a piesne zneli od srd-
ca k srdcu. Hudobníci hrali a spie-
vali a celá sála v stoji spievala 
s nimi. Bol to neopakovateľný zá-
žitok, ktorý mnohí prežili azda prvý 
a niektorí aj posledný krát vo svo-
jom živote.
   Na záver zazneli aj slová „ Mar-
ta, Marta, Marta“. Tieto slová zne-
li od srdca prítomných a boli vyjad-
rením hlbokej úcty k práci p. Marty 
Pisárovej, ale zároveň boli  aj vy-
jadrením vďaky všetkým vystupu-
júcim, ale aj samotným účastní-
kom v sále kultúrneho domu za to, 
že s vďakou a uznaním sa stotož-
nili s programom obidvoch dní. 
   Osobité poďakovania patria aj 
Andrejovi Turčinovi, Anke Turči-
novej, Zuzke Pompurovej, ako aj 
ďalším nemenej dôležitým členom 
tímu pani Marty Pisárovej.
   Vystupujúci potrebujú nás divá-
kov a my potrebujeme ich.
Za toto im patrí veľké uznanie 
a veľké: ĎAKUJEME!
MARTA SME STÁLE S VAMI!
Postrehy: Domáci aj cudzí účast-
níci vystúpení očakávajú, že FS 
Brezinky si zaslúži väčšiu pozor-
nosť zo strany obce, VUC, ako aj 
iných kultúrnych či spoločenských 
ustanovení.  Aj RTVS a Rádio Re-
gina by malo venovať tejto uda-
losti väčšiu pozornosť. Toto veľ-
mi vydarené nedeľné podujatie 
by mohlo vytvoriť predpoklad pre 
každoročné decembrové podujatia 
tohto typu, ako vďaku nášmu Mila-
novi Tulimu Šuchaňovi.

Jozef Jagerčík

Života pieseň

Naše ratolesti na javisku
Získať si pozornosť detí, zaujať ich bez použitia tabletu, facebo-
oku či mobilu je v dnešnej dobe umením. O to úžasnejšie je vi-
dieť deti 21. storočia, ako sa spontánne dokážu  prejaviť  na ja-
visku a dokonca s radosťou interpretovať  zvyky  našich  pred-
kov.  My rodičia máme problém zvládnuť  vlastné deti, pritom 
ich zväčša máme len jedno, či dve. Našťastie máme medzi se-
bou dve „zázračné bytosti“ Hanku a Martu, ktoré to s deťmi jed-
noducho vedia (asi niečo bude na tej diagnóze „pedagóg“)!!!

kým vystúpením patrí.
   Cesta bez prekážok nevedie 
nikam, a tento výkon určite po-
sunul všetkých dopredu. 
   Vystúpenie dopadlo úžas-
ne, hoci deti večer zaspávali od 
únavy. Rodičia a starí rodičia ho 
sledovali s hrčou v hrdle a slza-
mi v očiach, dúfame, že aj ostat-
ným divákom prinieslo radosť  
a nabilo ich pozitívnou energiou. 
   Hanka, Marta, ďakujeme za 
Váš čas, trpezlivosť a lásku 
k deťom a k  folklóru. Tešíme sa 
na Vás opäť v stredu, dúfam že 
nás zase niečím prekvapíte !!!

Rodičia detí

Celoslovenská výtvarná prehliadka s medziná-
rodnou účasťou v Bratislave. 700 výtvarných 
prác a ZUŠ-ka dostala osobitnú cenu poroty.

kreatívnych postupov a vý-
tvarných momentov. Po sláv-
nostnom obede sme sa presu-
nuli do Galérie RTVS na verni-
sáž výstavy výtvarných prác, 
ktoré odborná porota vybrala 
ako najlepšie. Medzi nimi boli 
aj práce našich žiačok a to 
Darinky Čarnogurskej, Vero-
niky Bodákovej, Viktórii Zubá-
kovej a Janky Tomčíkovej. Do 
súťaže  bolo zapojených 700 
prác. Výstavu sprevádzal veľ-
mi pekný program a nasledo-
valo samotné vyhodnotenie 
súťaže. Potešilo nás, že naša 
škola získala za aktivitu a tvo-
rivosť zúčastnených žiakov na 
súťaži OSOBITNÚ CENU PO-
ROTY. Je to ocenenie práce 
a talentu našich žiakov a zá-
roveň povzbudenie do ďalšej 
tvorivej práce. Všetkým vý-
tvarníkom gratulujeme a ďa-
kujeme. 

ZUŠ Talentárium Polomka

   Pri vzácnej príležitosti – 
60. výročia založenia nášho 
folklórneho súboru Brezinky 
mi pripadla česť poblahoželať 
a poďakovať jeho zakladate-
ľom i pokračovateľom.
   V roku 1954 skupina mladých 
ľudí a nadšencov sa z vlastnej 
iniciatívy dala dokopy a začala 
prezentovať naše zvyky a oby-
čaje pri rôznych príležitostiach.
   Za niekoľko desiatok rokov sa 
zo súboru BREZINKY vyprofi -
lovalo zoskupenie, ktoré je reš-
pektované v celom slovenskom 
folklóre a stalo sa značkou Po-
lomky doma i v zahraničí.
   Vystriedalo sa tu množstvo ta-
lentov i nadšených spolupra-
covníkov. Všetkým patrí hlboká 
vďaka. Vďaka za to, že udržu-
jú pri živote zvyky, piesne i tan-
ce nášho regiónu a vystavujú 
na obdiv polomský kroj, na ktorý 

Poďakovanie k jubileu
sme obzvlášť pyšní.
   Milí oslávenci, dovoľte, aby 
som vám srdečne poblahože-
lal k úctyhodnému jubileu. Že-
lám vám, aby ste nestratili elán, 
nadšenie a nové nápady pri ďal-
šej práci, lebo to je hlavnou zá-
rukou toho, že sa budeme môcť 
vždy tešiť na nové vystúpenia aj 
v budúcnosti.
   Želám vám stále množstvo 
vďačných divákov, a to nielen 
v Polomke, lebo tu ich máte is-
tých. Želám vám veľa zdravia 
a úspechov aj v osobnom ži-
vote.
   Nechcem na nikoho zabud-
núť, preto ďakujem všetkým, 
ktorí sa v minulosti i v súčas-
nosti podieľajú na činnosti Bre-
ziniek. Chcem však osobitne 
poďakovať pani Marte Pisárovej 
za jej obetavé vedenie súboru.

Ing. Ján Lihan
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   Táto otázka sa bezprostred-
ne týka všetkých vlastníkov a 
užívateľov vykurovacích systé-
mov. Zimné vykurovacie obdo-
bie kladie zvýšený nárok na dô-
kladnú a včasnú pripravenosť 
technologických zariadení, vy-
kurovacích systémov, komíno-
vých telies a to hlavne v riadnej 
a odbornej údržbe a odstránení 
zistených závad. Toto je jedna 
zo základných podmienok, aby 
sme pre seba a svojich spolu-
občanov zabezpečili bezpečné 
vykurovanie.
   Okrem požiadaviek na riad-
ny technický stav vykurovacích 
telies je dôležitým ukazovate-
ľom aj ľudský činiteľ t.j. jeho po-
stoj a prístup k prevencii, zod-
povednosti za prevádzkovanie 
spotrebičov čo má  priamu sú-
vislosť s celkovou požiarovos-
ťou s tomto sledovanom obdo-
bí.   
   Majitelia rodinných domov, 
chalúp a rekreačných chát pod-
ceňujú stav dymovodov, komí-
nových telies a ich čistenie, ne-
dbajú o riadne uskladnenie tu-
hých palív, čím ohrozujú seba 
aj spoluobčanov. Nebezpečen-
stvo vzniku požiarov číha na 
obyvateľov obytných domov 
hlavne pri používaní tepelných 
spotrebičov pri vykurovaní by-
tov pomocou rôznych infra-
žiaričov, prípadne po domác-
ky zhotovených provizórnych 

V sobotu 8.11.2014 si naši mladí plameniaci a plameniačky 
spríjemnili víkend účasťou na majstrovstvách Slovenskej re-
publiky v podtatranskom mestečku Svit. Nikomu nevadilo, že 
sa blíži zima, lebo súťaž sa odohrávala v telocvični. Gratu-

lujeme našim športovcom za ich výkony. Umiestnili sa v ce-
loslovenskej konkurencií na 26. a 37. mieste. Maťo Homola, 
Adrián Ševc, Viktorka Zubáková, Samuel Siviček, Tomáš Di-
vok, Jožko Šuchaň, Denis Kubajda, Marcel Hájik, Cyrko Ďur-
čo – blahoželáme.

   Opäť sa budem opakovať, pre-
tože v Polomských novinkách som 
už niekoľkokrát uvažovala alebo 
konštatovala, že by bolo prospeš-
nejšie pre nás všetkých, aby roz-
hodovali o veciach verejných aj 
ženské myslenie, intuícia a empa-
tia, aby pár (muž a žena) v príro-
de a v rodine, sa dopĺňal a harmo-
nizoval aj vo verejnom živote. Ján 
Bubeník, študentský líder Nežnej 
revolúcie, dnes majiteľ headhun-
tingovej fi rmy povedal: „Je nie len 
ľudsky slušné správať sa v biznise 
k ženám ako k rovnocenným by-
tostiam, ale zároveň je to obchod-
ne výhodné, lebo vedia niečo, čo 
chlapi nie, a naopak.“ Myslím, že aj 
v politike je to tak a aj v komunálnej 
by bolo výhodné mať pri rozhodo-
vaní o veciach verejných aj ženy. 
Preto sa zamýšľam, prečo sa tým 
našim až tak nedarí získať dôveru, 
hoci ich nekandidovalo málo.
   Vek. Súhlasila som s viacerými 
známymi, že začínať aktívne s po-
litikou po sedemdesiatke asi nemá 

Povolebné zamyslenie
V nasledujúcom volebnom období budeme mať poslanky-
ňu ženu. Hurá! Síce iba jednu, ale aj tak sa teším, pretože 
to je po dvanástich rokoch - troch volebných obdobiach 
„pánskej jazdy“ v našej obci pozitívne. Pre mňa určite J. 
Naposledy boli ženy v obecnom zastupiteľstve v rokoch 
1998 – 2002, z dvadsaťjeden poslancov ich bolo sedem.

veľkú šancu na úspech. To je skôr 
už čas uvažovať o odchode z nej. 
Ale bola by pre nás všetkých veľká 
škoda prísť o vedomosti a skúse-
nosti seniorov, veď často krát po-
čúvame: „Keby som mal dvadsať 
a a terajšie päťdesiatročné skú-
senosti, čo by som dokázal.“ Pre-
to držím palce, ak si títo aktívni se-
niori nájdu priestor a čas niekde 
pomôcť, urobiť niečo užitočné pre 
obec.
   Kandidátka za politickú stranu. 
Viem, že viacerí kandidáti (ženy 
i muži), ktorí boli na kandidátkach 
politických strán, nie sú ich členmi. 
Ale je pohodlnejšie takto kandido-
vať, i keď sa niekedy názorovo aj 
rozchádzajú. A je zas mnoho tých, 
ktorí nechcú prejaviť podporu tej 
ktorej strane, aj keď ide o schop-
ného človek. Jedna z mojich dcér 
povedala: „Ako ma chcú presved-
čiť, že sú schopní a ochotní niečo 
prospešné pre dedinu urobiť, keď 
sú leniví vyzbierať pár podpisov na 
nezávislú kandidatúru.“

   Schopnosti a predpoklady. Po-
lomka je veľká obec na to aby sme 
všetci vedeli o sebe všetko. Preto 
ten, kto chce presvedčiť, že bude 
dobré, aby sme ho zvolili (dosta-
točným počtom hlasov), asi by mal 
byť na očiach. Slová „Veď ani oni 
(niekoľkokrát po sebe zvolení po-
slanci) nemali nič za sebou pred 
rokmi, keď začínali. Ale keď ma 
zvolíte, ja vám ukážem a doká-
žem...“ nie sú argumentom. Člo-
veka zvyčajne hodnotíme podľa 
doterajšej práce a života. Len ich 
musíme poznať. Verím, že tí kto-
rí chcú niečo užitočné pre obec 
a občanov urobiť, nepotrebujú ča-
kať na zvolenie do obecného za-
stupiteľstva, ale nájdu si priestor 
v spolkoch a občianskych zdru-
ženiach, či v komisiách obecné-
ho zastupiteľstva. Netreba čakať 
na oslovenie, vyzvanie. Aktívnych 
a ochotných ľudí nie je nikdy dosť. 
Ani tých, ktorí svoje vedomosti 
a skúsenosti radi venujú (nie spe-
ňažia) pre verejnoprospešné ciele.
   Viem, že politika, najmä tá „vyso-
ká“ mnohých štve, mnohých zne-
chucuje a mnohí sú už apatickí. 
Ale naša obec je v našich rukách. 
Pretože: „Čo nie je, môže byť. Čo 
je, môže byť lepšie.“ Laco Bries-
tenský (občiansky aktivista, komu-
nálny politik, spisovateľ)

M. Heretová

Plameniaci

Vykurovacie obdobie a používanie
palivových spotrebičov

Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva zna-
mená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

ohrievačov, ktoré bezprostred-
ne ohrozujú ich zdravie, živo-
ty a hodnoty v osobnom a súk-
romnom vlastníctve. Používa-
nie a inštalovanie tepelných 
spotrebičov je potrebné riešiť 
podľa požiadaviek vyhl. MV SR 
č. 401/2007 Z.z. o technických 
podmienkach a požiadavkách 
na protipožiarnu bezpečnosť 
pri inštalácii a prevádzkova-
ní palivového spotrebiča, elek-
trotepelného spotrebiča a za-
riadenia ústredného vykurova-
nia a pri výstavbe a používaní 
komína a dymovodu a o leho-
tách ich čistenia a vykonávania 
kontrol a nadväzných technic-
kých noriem z odboru požiar-
nej ochrany.
Potrebné je dodržiavanie 
týchto zásad požiarnej pre-
vencie pri vykurovaní: 
tepelný spotrebič používať len 
vtedy, ak je v dobrom technic-
kom stave a za podmienok ur-
čených od výrobcu v dokumen-
tácii  k spotrebiču /návod na 
používanie od výrobcu/. Zvýše-
nú pozornosť venovať pri kúpe 
výrobkov z dovozu, v žiadnom 
prípade nepoužívať rôzne pro-
vizórne po domácky vyhoto-
vené  spotrebiče pri používaní 
spotrebiča dbať na dozor nad 
jeho prevádzkou, bez dozoru 
možno prevádzkovať len taký 
spotrebič, ktorého konštrukč-
né vyhotovenie to dovoľuje a 

ak je to uvedené v návode na 
obsluhu
predmety z ľahko zápalných a 
horľavých materiálov sa nesmú 
ukladať na spotrebič alebo do 
vzdialenosti menšej ako je ur-
čená bezpečná vzdialenosť, 
ktorú určil výrobca spotrebiča 
na základe skúšky a je uvede-
ná v dokumentácii k spotrebi-
ču, ak nie je uvedená určuje sa 
podľa prílohy č. 1 vyhl. MV SR 
č. 401/2007 Z.z.  pre daný spot-
rebič používať len palivo, na 
ktoré je spotrebič konštrukčne 
vyhotovený, to platí aj pri zaku-
rovaní /nepoužívať benzín, pet-
rolej alebo lieh/nevychladnutý 
popol  po vybratí z palivového 
spotrebiča na tuhé palivo ukla-
dať iba do nerozbitných plnos-
tenných nádob z nehorľavých 
materiálov v blízkosti komíno-
vého telesa neskladovať ľah-
ko zápalné materiály, dbať o 
riadne uzatvorenie komínových 
dvierok, podlaha okolo komí-
nových dvierok môže byť len 
z nehorľavých materiálov, ale-
bo ju treba chrániť ochrannou 
podložkou dbať o riadne napo-
jenie, upevnenie a tesnosť dy-
movodov do komínového tele-
sa závady na  tepelnom spotre-
biči, komínovom telese a iných 
technologických zariadeniach 
a vedeniach pre daný spotre-
bič neodkladne odstrániť, roz-
sah a obsah údržby spotrebiča 

je stanovený v návode na pou-
žívanie od výrobcu
dbať o pravidelnú kontrolu a 
čistenie komínového telesa o 
vykonaní čistenia a kontroly ko-
mína alebo dymovodu vyhoto-
vuje ten, kto čistenie a kontro-
lu vykonal, potvrdenie o vyko-
naní čistenia a kontroly komí-
na alebo dymovodu prípadne 
urobí zápis do denníka čistenia 
a kontroly s dátumom vykona-
nia kontroly a čistenia komína 
alebo dymovodu spolu s me-
nom a priezviskom osoby, kto-
rá kontrolu a čistenie vykonala
potvrdenie o vykonaní čiste-
nia a kontroly komína alebo 
dymovodu alebo potvrdenie o 
vykonaní preskúšania komí-
na sa vydáva na účely kontro-
ly a predkladá sa na požiadanie 
obci alebo orgánu vykonávajú-
cemu štátny požiarny dozor ak 
sa pri čistení a kontrole komí-
na alebo dymovodu alebo pri 
preskúšaní komína zistia ne-
dostatky, ktoré bezprostredne 
ohrozujú protipožiarnu bezpeč-
nosť stavieb alebo zdravie a ži-
voty ľudí, musí ten, kto čistenie 
a kontrolu vykonal, túto skutoč-
nosť oznámiť bez zbytočného 
odkladu obci alebo miestne prí-
slušnému orgánu vykonávajú-
cemu štátny požiarny dozor.

Ako často čistiť komín?
Ak sú na komínové teleso pri-
pojené spotrebiče s celkovým 
tepelným výkonom do 50 kW,  
raz za:
4 mesiace - spotrebiče  na tuhé 
alebo kvapalné palivá
6 mesiacov - spotrebiče na 
plynné palivá a ak ide o komín 
bez vložky

12 mesiacov - spotrebiče na 
plynné palivá, a ak ide o komín 
s vložkou
Ak sú na komínové teleso pri-
pojené spotrebiče s celkovým 
tepelným výkonom nad 50 kW, 
raz za:
2 mesiace - spotrebiče na tuhé 
palivá alebo spotrebiče na kva-
palné palivá
6 mesiacov - spotrebiče na 
plynné palivá
   Nastávajúce zimné vykuro-
vacie obdobie preverí dokona-
lú technickú pripravenosť tepel-
ných spotrebičov, ako aj ostra-
žitosť a uvedomelosť občanov. 
Všetky tieto faktory sú predpo-
kladom pre bezpečnú prevádz-
ku a pre zníženie, resp. vylú-
čenie požiarovosti v tomto ob-
dobí.
Zároveň Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru v Brezne oddelenie  po-
žiarnej prevencie upozorňuje 
na následky porušovania zá-
kladných povinností pri inšta-
lovaní a používaní palivových 
spotrebičov, dymovodov a ko-
mínových telies, čo môže mať 
za následok aj uloženie po-
stihu podľa ustanovení záko-
na  č.314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov.
   Prehľad kominárov s licen-
ciou je uvedený na internete 
www.kks-sr.sk, kde sú sprave-
né prehľady a zoznamy po jed-
notlivých krajoch, nachádzajú 
sa tam všetky informácie týka-
júce sa Komory kominárov Slo-
venska.
Spracovala:

kpt. Mgr. Jana Vonderčíková


