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Mesačník občanov obce Polomka � Ročník XXIV � 16. Jún 2014 � Nepredajné

Zasadalo OZ
Vyhodotenie dotazníka
o obecnej polícii
Ďalšie úspechy
Talentária
Deti z Breziniek
Čo majú nové hasiči

Jedáleň Obce Polomka ponúka obedy pre dô-
chodcov, občanov našej obce za zvýhodnenú 
cenu 2,32€. Pre imobilných a ťažko sa pohybu-
júcich dôchodcov je v cene obeda aj dovoz pria-
mo domov. Týždenné menu ponúka pestrú stra-
vu zloženú z mäsitých, zeleninových a múčnych 
jedál podľa noriem zdravej výživy. Obedy si mô-
žete objednať priamo v jedálni v budove mater-
skej školy alebo na obecnom úrade, prípadne na 
tel 048/6193116.

Ponuka stravovania
pre dôchodcov

Súkromná základná umelecká škola Talentárium vy-
hlasuje prijímacie skúšky na ďalší školský rok do hu-
dobného, výtvarného a tanečného odboru. Čakáme 
Vás v hlavnej budove školy od 16. - 20. júna v čase 
od 14tej - 18tej hodiny.

Pozývame občanov
v piatok 20. júna po 17tej hodine

na opekačku v areáli lyžiarskeho strediska,
stráviť príjemné popoludnie v prírode s rodinou

opekaním prinesených vlastných pochutín.
Vo večerných hodinách sa môžete zúčastniť

obnovenia tradície zapálenia Jánskeho ohňa
pod Bučníkom v ľudovej atmosfére.

Uvidíte drezúrne disciplíny, rýchlostné a pracovné disciplíny 
s dobytkom. Na deti čakajú rôzne detské zábavné atrakcie, 
stánky s maškrtami a občerstvením a veľa zábavy. Vo ve-
černých hodinách zábava do spevu a do tanca.
Vstupné: dospelí: 3€, deti 1,5€

Snahou všetkých pracovníkov obecného úradu je zakaždým vyjsť občanovi v ústrety. Týka sa 
to aj služby vysielania gratulácií jubilantom v miestnom rozhlase. Obec disponuje počítačovou 
technikou, ktorá umožňuje odvysielať gratuláciu aj po pracovnej dobe obecného úradu alebo po-
čas víkendu. Ako na každú inú ľudskú činnosť aj na tento úkon je potrebný primeraný čas. Čas 
na prípravu samotného textu gratulácie, požadovanej hudby a samotného nahrávania a progra-
movania relácie. Preto žiadame občanov, aby si objednanie gratulácie nenechali na poslednú 
chvíľu. Ideálne je objednať reláciu pre jubilanta niekoľko dní vopred, minimálne však deň pred 
požadovaným dňom odvysielania gratulácie počas pracovných dní. Len tak budeme mať časo-
vý priestor pre prípravu relácie k spokojnosti občanov. Za pochopenie ďakujeme.                  Ocú

Gratulácie v miestnom rozhlase

Jánske ohne

Obec Polomka a Westernová liga
Vás pozývajú na 14. ročník

westernových pretekov v Polomke.
Sobota 12. júla 2014

Talentárium

Oznamujeme občanov, že poplatky za zber a likvidá-
ciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2014 je nut-
né zaplatiť do 30.6.2014. Po tomto termíne nebude pri 
úhrade uplatnený bonus za separovanie odpadu a ob-
čania budú musieť  uhradiť plnú sumu na osobu a rok 
podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia 
obce Polomka. 

úsek VVS

   V zápätí po ukončení za-
sadnutia obecného zastupiteľ-
stva starosta obce zahájil za-
sadnutie valného zhromažde-
nia Obce Polomka s.r.o. Po-
slanci schválili účtovnú uzá-
vieku za rok 2013 a vytvore-
nie rezervného fondu vo výške 

   Dňa 12. 6. 2014 sa konalo 
zasadnutie Obecného zastu-
piteľstva. Starosta obce priví-
tal poslancov a pracovníkov 
obce, skonštatoval, že obec-
né zatupiteľstvo je uznáša-
nia schopné. Do návrhovej ko-
misie navrhol pánov poslan-
cov:Františka Heretu, Duša-
na Mušku a Františka Buč-
ku. Za overovateľov zápisni-
ce navrhol pánov poslancov: 
Petra Bučku a Jozefa Svetlá-
ka. Správu o kontrole uzne-
sení a kontrolnej činnsoti po-
dal hlavný kontrolór obce Ing. 
Jozef Svetlák. Oboznámil po-
slancov, že po kontrole účtov-
níctva a auditu je účtovníctvo 

vedené podľa zákona o účtov-
níctve. Poslanci takto predlo-
ženú správu schválili. Ďalším 
bodom programu bola sprá-
va o separovaní TKO. Výsled-
ky separovania komunálne-
ho odpadu si môžete prečítať 
na strane 4. V bode rôzne sa 
poslanci zaoberali prerozde-
lením fi nančných prostriedkov 
z Fondu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže. Poslanci 
schválili fi nančné prostriedky 
tak,  ako si jednotlivé organi-
zácie pracujúce s deťmi a mlá-
dežou predložili žiadosti. Ná-
sledne obecné zastupiteľstvo 
riešilo nárast počtu žiados-
tí o prijatie detí do materskej 

školy a tým potrebu uvoľne-
nia pavilónu v MŠ pre mater-
skú školu. V treťom pavilóne 
doteraz sídli základná umelec-
ká škola – tanečný a výtvarný 
odbor. Na základe dohovoru 
s riaditeľkou umeleckej školy 
prišlo k zhode na tom, že pavi-
lón uvoľnia pre materskú ško-
lu a zrekonštruujú sa pre po-
treby SZUŠ priestory v hlavnej 
budove v suteréne. Poslan-
ci riešili aj dopravnú situáciu 
v obci, potrebu osadenia zrka-
dla pri odbočke z hlavnej cesty 
na Kraskovu ulicu, orientačný 
systém v obci, ktorý je už ob-
jednaný a vybudovanie chod-
níkov v cintoríne.                  rr

Poplatky za TKO

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Zasadalo valné zhromaždenie Obce Polomka s.r.o.
5% z vytvoreného zisku. Zao-
berali sa aj myšlienkou rozší-
riť živnosť  eseročky o rastlinnú 
a živočíšnu výrobu. V posled-
ných rokov narastá trend za-
nedbávania polí, lúk a pasien-
kov zo strany ich vlastníkov 
a následne dedičov, čo mení 

ráz a charakter krajiny. Tráv-
naté plochy sa nekosia, les-
né sa neudržujú a naše okolie 
je tým pádom spustnuté a za-
rastené. Obci musí záležať na 
vzhľade nie len samotnej de-
diny, ale aj jej priľahlého oko-

(Dokonč. na str. 2)



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.

16. júna 2014 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho 
drahého otca

Michala Jagerčíka
S láskou a úctou spomína

dcéra Jana s rodinou a syn Jaroslav s rodinou

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
máj 2014

v mesiaci jún
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INZERCIA

   Dotazníky pre občanov s otázkami týkajúcimi sa zámeru vytvorenia spoločnej obecnej polície 
boli vytvorené spoločne s obcou Závadka nad Hronom. V Polomke boli distribuované v mesiaci 
apríl 2014 ako príloha Polomských noviniek. Do 30. 5. 2014, čo bol už predĺžený termín na odo-
vzdanie vyplnených dotazníkov, sa vrátilo 111 dotazníkov. Pri počte cca 800 doručených dotaz-
níkov vyplnené dotazníky predstavujú 13,87%. Najviac je zastúpená veková kategória 46-65 ro-
kov približne rovnako muži a ženy. Táto kategória je reprezentatívna, ale ani v ostatných veko-
vých kategóriách nie sú markantné rozdiely vo vyjadreniach.
   Pocit bezpečnosti je v rovnováhe – polovica respondentov sa v obci cíti bezpečne, polovica nie
ochota prispievať na obecnú políciu je v každej vekovej kategórii naklonená k možnosti nie,  
ochotu prispievať vyjadrilo 26 % respondentov.
   Osobnú účasť v dobrovoľných hliadkach odmietlo 70% respondentov. 
   Založenie obecnej polície by uvítalo 66% respondentov.
   Z priloženej tabuľky vyplýva, že možnosť fungovania obecnej polície v Polomke by privítala 
väčšina obyvateľov, avšak bez fi nančného prispenia ako občana. Z konkrétnych vyjadrení obča-
nov, ktoré boli uvedené v dotazníku v priestore na to určenom vyplýva, že nie sú naklonení ani 
tomu, aby zvýšenie bezpečnosti v obci týmto spôsobom fi nancovala obec z rozpočtu. Túto úlo-
hu pripisujú štátnej polícii, alebo obecnej polícii platenej štátom. 
Občania v dotazníkoch navrhli niekoľko možností zvýšenia bezpečnosti v obci. Jednou z reál-
nych možností je zdokonalenie kamerového systému v obci a zintenzívnenie nočného osvetle-
nia. 
   Výsledky dotazníka majú informatívnu hodnotu. Nakoľko sa zúčastnilo 13,78 % domácnos-
tí,  ťažko hodnotiť výsledné čísla ako reprezentatívne, mienkotvorné a smerodajné, určujú len 
približné názory občanov na tému spoločnej obecnej polície v Polomke.                                  rr-

Narodení: Michalisko Kristián, Sama Chalupku 47
 Pustajová Jazmína, Hronská 43
 Berkyová Zdenka, Hronská 12
 Caponetto Christian, Jánošíkova 8
 Harvanová Dominika, Hronská 18
Prihlásení:  Obrtancová Simona, Odbojárov 17
 Mutňanová Martina, Odbojárov 16
 Tokár Martin, Odbojárov 16  
 Mgr. Tokárová Monika, Janka Kráľa 4
 Cina František, Železničná 2
 Cinová Valéria, Železničná 2 
Odhlásení: Ravingerová Diana, SNP 28
 Kleskeňová Lucia, Komenského 110
 Kleskeň Roman       -„-
 Kleskeň Filip       -„-
 Kleskeňová Nela       -„- 
Zomretí:    Gordulič František, SNP 19, 89 r.
 Saksa Ján, Komenského 127    63 r.
Počet obyvateľov k  31.05.2014  -  2990

Viete ako chutí tvrdá práca, viete ako vonia pot.
Mladosť sa kdesi vzadu stráca tak, ako sviečky knôt.
Dnes Vaše ruky ťažké od práce už majú právo na oddych.

Hedviga Simanová, SNP 72, 90 r.
Mária Černáková, Jánošíkova 5, 85 r.
Mária Poprovská, Nálepkova 19, 93 r.

Emília Murínová, SNP 51, 80 r.
Oslávenkyniam prajeme všetko najlepšie,

veľa zdravia a málo starostí počas ďalších rokov života.

Muž Žena Cíti sa bezpečne?
Áno            Nie

Ochotní prispievať
Áno                 Nie

Účasť v hliadke
Áno              Nie

Založenie obec. polície
Áno                       Nie

Do 25 2 6 4                4 2                     4 3                   4 6                             2

26-45 13 10 9                13 8                     14 6                  16 14                           7

46-65 30 22 27             23 17                   32 17                 35 35                         19

Nad 65 14 11 10             15 7                     13 3                   20 17                           6

3 neurčili                   2 1                     1                      3 1                             2

59 49 50            57 35                64 29              78 73                      36

Vykupujem pánske pracovné krojové košele. Kontakt 0903 149 181.
...

BBRSC, a.s. Majerská cesta 94, Banská Bystrica, vyhlasuje obchod-
nú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov – prevádzková 
budova 194 m2 a prístrešok 81,3 m2 v Polomke. Obchodné podmien-
ky sú zverejnené na www.bbrsc.sk.

   Umelecká škola Talentárium 
sa zameriava na moderné, 
súčasné umenie, ktoré spá-
ja s klasickým umením. Zá-
mer pretavuje do tanečného, 
výtvarného a hudobného od-
boru. Škola pristupuje k žia-
kom individuálne s dôrazom 
na jeho potreby, záujmy a za-
meranie. Modernému trendu 
sa prispôsobujú aj súťaže pre 
umelecké školy akou je aj Pia-
no v modernom rytme – celo-
slovenská klavírna súťaž mo-
dernej a populárnej hudby. Vy-
hlasovateľom súťaže je Minis-
terstvo školstva SR, konala sa 
v Bojniciach dňa 30. mája. 
   A tak v tento deň okrem 
nášho vystúpenia v rám-
ci Dní mesta Brezno, klavír-
ne oddelenie SZUŠ Talentá-
rium získalo významné oce-
nenia. Vo vzácnom striebor-
nom pásme sa v rôznych ka-
tegóriách v sólovej hre na kla-

Návrhy občanov:
štátna polícia si má plniť svoju funkciu, zvýšiť výkon štátnej polície,
zvýšiť počet kontrolných výjazdov - 9
štátna polícia má mať sídlo v Polomke – 3
obecná polícia má byť platená štátom – 3
obecná polícia má mať sídlo v Polomke – 2
zakázať predaj alkoholu vo večerných hodinách (večierka, benzinka) – 4
zdokonaliť kamerový systém a osvetlenie – 8
odstrániť túlavé psy – 5
vytvoriť nočné dobrovoľné hliadky – 6
zabrániť parkovaniu vozidiel na cestách – 3
hliadky v dňoch vyplácania soc. dávok – 4
zamestnať rómov – 4

Vyhodnotenie dotazníka pre občanov
ohľadom Spoločnej obecnej polície

Polomka – Závadka nad Hronom 2014

Talentárium získalo na jednej súťaži
4 celoslovenské ocenenia!

vír umiestnili všetci traja žia-
ci, ktorí boli školu na súťaži re-
prezentovať:  Matúš Maruš-
kin, Anežka Králová a Veroni-
ka Ološtiaková. V štvorručnej 
hre Matúš Maruškin a Anež-
ka Králová potvrdili striebornú 
pozíciu, ktorá priniesla ume-
leckej škole štvrté celosloven-

ské ocenenie na jednej súťa-
ži. Blahoželáme oceneným 
žiakom, ich učiteľom a moder-
nej škole, ktorá tak potvrdila 
svoje miesto, kde sa kvalitne 
vzdeláva.

Mgr. Stanislava Skladaná
riaditeľka  školy

Zasadalo valné zhromaždenie Obce Polomka s.r.o.
(Dokonč. zo str. 1)

lia. Prvou lastovičkou v tom-
to smere by mohla byť práve 
myšlienka prenajať pozemky 
od súkromných vlastníkov a s 
pomocou obecných mecha-
nizmov a aktivačných pracov-
níkov postupne tieto pozemky 
vyklčovať, vykosiť a udržiavať. 
Začiatky sú vždy ťažké a tak 
by sa mohlo začať s parcela-
mi okolo vleku. Do budúcnosti 
je perspektíva vytvoriť pracov-
né miesta a spolu s aktivačný-
mi pracovníkmi udržiavať oko-

lie našej dediny v nezanedba-
nom stave. Po diskusii na túto 
tému poslanci schválili rozšíre-
nie živnosti a poverili hlavné-
ho kontrolóra Ing. Jozefa Svet-
láka vedením jednaní s vlast-
níkmi pozemkov o ich prenáj-
me na poľnohospodárske vyu-
žitie. Teraz bude záležať už len 
vlastníkoch pozemkov, či sa s 
touto myšlienkou stotožnia, po-
zemky prenajmú a tým prispe-
jú k zachovaniu kultivovaného 
rázu nášho chotára.

rr
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   Akú lásku vieme dať 
žene – matke? Vie-
me si ju uctiť ? Vieme 
si ju vážiť, alebo si ju 
vážime len vtedy, keď nám to 
hodí? Vedeli by sme si dať ne-
spočetne množstvo otázok, na 
ktoré si vieme dať odpoveď, 
ale je aj veľa otázok, na kto-
ré by sme museli veľmi ťažko 
hľadať odpoveď, a to hlavne vo 
svojom svedomí. Hlavne si od-
povedzme na to, čo nám žena 
– matka dala, čo nám dáva 
a to neustále, dennodenne, vo 
dne alebo v noci. Naoko jedno-
duchá téma, avšak keď trošku 
„zastaneme“ vo svojom den-
nodennom zhone povinnos-
tí a starostí, musí nás hlavne 
mužov zamraziť, na čo vo svo-
jich rodinách zabúdame a opo-
míname. 
   V roku je však jeden deň, 
kedy by sme sa mali konečne 
zastaviť, zamyslieť sa a hlavne 
niečo pozitívne urobiť, aby sme 
si ženu – matku uctili. Je to Deň 
Matiek, kedy by sme mali byť 
k žene – matke úplne blízko. 
Dovolím si tvrdiť, že absolút-
ne najbližšie k ženám majú ich 
deti. Svojou bezprostrednos-
ťou, úprimnou láskou a vďač-
nosťou si vždy svoje matky ve-
deli ctiť a oceniť, a to tým naj-
prirodzenejším spôsobom a to 
svojou úprimnou láskou. 
   Bolo dlhé roky tradíciou aj 
v našej dedine, že v tento deň 
sa matky stretávali so svojimi 
„láskami“ deťmi a spolu tento 
sviatok oslavovali. Deti im od-
plácali materinskú lásku kviet-
kami, básničkou, pesničkou 
alebo tancom. Svoje vystúpe-
nia pripravovali so svojimi uči-
teľmi s veľkým úsilím a nadše-
ním. Matky boli pri ich vystú-
pení celé bez seba a s hrdos-
ťou ešte dlho hovorili o takých-
to pekných chvíľach, ktoré im 

Dnes ťa zobudilo Ježiškovo svetlo,
čo dušu tvoju presvietilo
a veľké šťastie ťa stretlo,
s pravdou Ježiša ťa zoznámilo.

V priateľstve s Pánom kráča sa ľahšie,
s ním vlastníš všetko najdrahšie.
Prijmi ho preto s vrúcnou láskou,
buď s ním zviazaný vernostnou páskou.

Vnúčikovi Michalovi
a polomským prvoprijímajúcim deťom

Mária Oceľová

   Svoju letnú folklórnu sezó-
nu začali 25. mája 2014 v Heľ-
pe, kde sa konal 15. ročník Det-
ského folklórneho festivalu Ko-
lovrátok.
   Organizátori festivalu sa sna-
žia týmto podujatím obohaco-
vať miestnu kultúru a podne-
covať detskú umeleckú aj ľu-
dovú tvorivosť, nakoľko festival 
je obohatený o sprievodné ak-
cie ako ,,Pamodaj šťastia lavič-
ka“, „maľovaný svet“, ,,Palička 
pomocníčka“ a ,,Detský ľudový 
rozprávač“.

   Naše deti účinkovaliv progra-
me Tota Heľpa spolu s deť-
mi DFS Kalužiar z Martina, Ly-
kovček z Revúcej, Telgártčok 
z Telgártu, Heľpančok z Heľ-
py, DFS z B. Bystrice, Škôlká-
rik z MŠ v Heľpe. Predstavili 
sa s pásmom Na drotára a Jul-
ka Lilková ako ľudová rozprá-
vačka. No, a ako to už tradične 
na Heľpe býva, nezabudol nás 
pokropiť dáždik, ale sme sa ne-
hnevali, lebo májový dážď nie 

   Súkromná základná umelecká škola Talentárium Stanislavy 
S. sa každoročne zúčastňuje celoslovenských súťaží. V minu-
lom školskom roku to bolo celkovo 13 celoslovenských ocene-
ní pre našu školu. Tento škol-
ský rok nie je výnimkou súťaž-
ného zápalu našich šikovných 
výtvarníkov, tanečníkov a hu-
dobníkov. Zlaté pásmo v celo-
slovenskej súťažnej prehliad-
ke s názvom Maľovaná ZUŠKA 
získala iba šesťročná žiačka 
Karin Danieličová z Polomky. 
Výtvarnou témou súťaže bola 
fi gúra vyjadrená rôznymi vý-
tvarnými technikami a v rôz-
nych výtvarných kompozíciách. 
Mladej umelkyni srdečne gratu-
lujeme a želáme veľa nadšenia 
do ďalšej tvorby.

Žena – matkaCeloslovenský úspech
SZUŠ Talentárium

Prvoprijímajúcim

Deti z Breziniek
je na škodu, možno kus pod-
rastieme.
   Na ďalšom vystúpení v Čier-
nom Balogu sa nám zato poča-
sie vydarilo, čím umocnilo at-
mosféru sviatku detí. Vydrov-
ská dolina sa 31.5.2014 pre-
menila na rozprávkový les. 
Na všetky deti, ktoré sa spo-
lu s rodičmi vybrali do prírody 
čakal zaujímavý program. Deti 
na rôznych stanovištiach – air-
softovej strelnici, lanovej drá-
he, chodúľoch, konskom zá-
prahu preukázali svoju šikov-

nosť či odvahu. Na záver sú-
ťaží bol pre všetkých pripra-
vený kultúrny program v kto-
rom sa predstavili deti z Brezi-
niek, deti z DFS Bacúšan spo-
lu s domácimi deťmi. A veruže 
všetci ,, účastníci zájazdu“ od-
chádzali spokojní, lebo či chce-
te či nie, príroda má svoje čaro 
a kus nám z neho v tento det-
ský deň odovzdala.

Marta Pisárová

deti k ich sviatku pripravili. 
   A deti – ich očká žiarili šťas-
tím, že mohli svojim mat-
kám tieto krásne chvíle pri-

blížiť. A máme čo naším mat-
kám ukázať. Naše deti ve-
dia sa svojimi učiteľmi pripra-
viť programy na vysokej úrov-
ni a je to jedno, či sú to deti 
z MŠ-ky, ZDŠ-ky, Umeleckej 
školy, Osob. školy, alebo aj 
FS Brezinky. Nielen v Bratisla-
ve vedia pripraviť pekné vystú-
penia detí svojím matkám, ve-
dia to aj naše deti v Polomke 
a to vďaka ľudom, ktorí sa im 

venujú. Svedčia o tom 
aj výsledky našich detí, 
ktoré dosiahli na rôz-
nych súťažiach či už 

v okresných, krajských na rôz-
nych, ba aj celoslovenských. 
A položme si otázku, kto za tý-
mito úspechmi je? 

   Prevažne sú to taktiež ženy 
– matky, ktoré okrem svojich 
detí pojali za „svoje“ deti aj tie-
to nádherné stvorenia. Je to 
správna cesta, že im venuje-
me takú veľkú pozornosť, veď 
je to naša budúcnosť, ale tiež 
treba ihneď povedať, že bez 
ženy – matky by bola táto bu-
dúcnosť slepá. 
   Ctime si všetky matky na sve-
te, hlavne v našej dedine, veď 
si to zaslúžia. Príkladom nám 
môžu byť dve, a to pani Marta 
Pisárová a pani Anna Turčino-
vá, ktoré na úkor svojich rodín 
venujú svoj čas naším deťom. 
Ďakujeme všetkým ženám – 
matkám! 

Jozef Jagerčík 

Ďakujeme všetkým deťom, 
ktoré v programe účinkova-
li, všetkým ktorí s nimi tento 
program pripravili a všetkým 
divákom, ktorí sa prišli na ich 
vystúpenie pozrieť.

D.Ď
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   V obci je zavedený pravidelný zber separovaného odpadu v trojtýž-
dňových intervaloch, ktorý trvá dva a viac dni podľa množstva odpa-
du vytriedeného z domácnosti. Taktiež sa pravidelne zabezpečuje zvoz 
TKO z kuka nádob,2x do roka zabezpečujeme zvoz veľkoobjemového 
odpadu,2x do roka zabezpečujeme odber a zvoz  elektro odpadu, ale aj 
tak sa nevyhneme divokým skládkam v okolí našej obce, ktoré sa pra-
videlne likvidujú za pomoci aktivačných pracovníkov, tak, že jednotlivé 
komodity vyseparujú do vriec a následne ich odvážajú na kárach do 
zberného dvora. Na odvoz väčšieho odpadu ako sú chladničky, poste-
le musíme použiť traktor, alebo Pegueot, čím vzniká obci fi nančný ná-
rast nákladov.
   Separáciou odpadu sa očakáva zníženie nákladovej položky na zvoz 
a uloženie TKO na legálnej skládke fi rmy Brentner Gemer s.r.o.  
Separovaný odpad sa sústreďuje na zbernom dvore, ktorý sa nachá-
dza na Ul.osloboditeľov č.3(na začiatku dediny),kde sa následným trie-
dením a lisovaním spracováva na odovzdanie naším zmluvným partne-
rom a odberateľom.
   V zbernom dvore je zamestnaný pracovník na trvalý pracovný pomer, 
ktorý je zodpovedný za triedenie a spracovanie odpadu podľa katalógo-
vých čísiel, ako aj za celý chod a poriadok v tomto areáli. Taktiež pre-
berie separovaný odpad od našich občanov, ktorý nestihli vyložiť pred 
dom v čase plánovaného zberu a dovezú si to sami. Občania majú mož-
nosť bezplatne tu odovzdať staršie a obnosené ,ale čisté šatstvo a obuv, 
ktoré sú následne uložené do špeciálnych uzatvorených kontajnerov. Aj 
keď je v našej obci  už niekoľko rokov zavedený separovaný zber. Nie 
všetci občania rešpektujú jednotlivé druhy separovaného odpadu a tým-
to spôsobom  sa zbavujú aj ostatného domového odpadu. Pri vytrieďo-
vaní tohto odpadu sme vytriedili 5,40 tony odpadu, ktorý sa nedal spra-
covať a musel byť vyvezený na skládku Sekológ s.r.o. Brezno- nárast fi -
nančných nákladov činil cca:299,71 Eur. 
   Objem tvrdých plastov eliminujeme tak, že ich melieme drvičom, kto-
rý je súčasťou a vybavením Zberného dvora ,tento stroj sa využíva aj na 
mletie stromov a okrasných krov.
Na separovaný zber odpadu zamestnávame pracovníkov, ktorí sú zara-
dení do programu na aktivačnú činnosť, čím obec ušetrí značnú časť fi -
nančnej položky. Nakoľko ceny druhotných surovín pre fi nančnú krízu 
klesli, tak aj rentabilita separovaného zberu nie je na takej úrovni ako 
po minulé roky.. 
  
Odvoz separovaného odpadu máme zabezpečený nasledovne:

Názov odpadu Odovzdané množstvo rok 2013 
do 05.06.2014 v tonách

Odberateľ

Šatstvo 3,92 Ján Botto, Banská Bystrica
Textil 1,82 Ján Botto, Banská Bystrica
Sklo 47,00 Zber. Suroviny Žilina
Papier   8,88     Brantner Gemer s.r.o    
Fólia 2,47 Transform Rrecyklink
Železo 4,04 Zber.Suroviny Žilina 
Plasty 7,05 Sledge Slovakia s.r.o. Kolarovo
Elektro odpad 6,08 Metal servis Recycling B.Bystrica
Spolu : 81,26

1 NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana – 7 hlasov
2 Kresťanskodemokratické hnutie – 16 hlasov
3 SMER - sociálna demokracia – 44 hlasov
4 Slovenská ľudová strana – 2 hlasy
5 Národ a Spravodlivosť- naša strana – 3 hlasy
6 Magnifi cat Slovakia – 3 hlasy
7 DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA – 1 hlas
8 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA – 0 hlasov
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – 0 hlasov
10 Strana TIP – 5 hlasov
11 Ľudová strana Naše Slovensko – 10 hlasov
12 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA – 0 hlasov
13 NOVÝ PARLAMENT – 0 hlasov
14 MOST-HÍD – 2 hlasov
15 Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA – 0 hlasov
16 Strana demokratického Slovenska- 5 hlasov
17 Strana zelených – 0 hlasov
18 VZDOR - strana práce – 0 hlasov
19 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – 14 hlasov
20 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ – 9 hlasov
21 Sloboda a Solidarita – 4 hlasy
22 Strana moderného Slovenska – 4 hlasy
23 Komunistická strana Slovenska – 5 hlasov
24 ÚSVIT – 1 hlas
25 Strana občianskej ľavice – 0 hlasov
26 Slovenská národná strana – 18 hlasov
27 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana – 22 hlasov
28 PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana – 0 hlasov
29 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja – 0 hlasov

   Medzinárodný deň detí 
oslávili všetky deti našej ško-
ly zábavným dopoludním. 
Po hrách a súťa-
žiach v triede ich 
pobavilo divadiel-
ko v podaní žia-
kov literárno-dra-
matického krúž-
ku, ktoré nacvičili 
Mgr.Latináková a 
Mgr. Orovčíková. 
S veľkým záuj-
mom sledovali aj 
fantastické kúsky, 
ktoré predviedli 
sokoliari so svoji-
mi zverencami -. 
myšiakom, orlom, 
plamienkou a ka-

Dňa 24.5.2014 sa uskutočnili voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Aj v našej obci bola 
voličská účasť veľmi nízka, ani nie 7%. 
Výsledky hlasovania:

   Plamienky boli 10.5. na jar-
nom okresnom kole hry Plameň 
v Nemeckej. Boli dve družstvá 
mladších a starších žiakov. Star-
ší v zložení: Homola Matúš, Ďur-
čo Cyril, Kubajda Denis, Šuchaň 
Jozef, Fedor Peter, Divok To-
máš, Ševc Adrián, Bošeľa Ma-
roš, Hrablay Norbert sa umiest-
nili na 2.mieste. Mladší v zlože-
ní: Račak Adam, Siviček Samuel, 
Barič Adam, Ďurčo Patrik, Čver-
ha Seastián, Móc Marcel, Ber-
ki Adrián, Hájik Marcel, Štulajter 
Adam sa umiestnili na 8. mieste. 
Bošeľa Matúš sa v prebore jed-
notlivcov umiestnil na 2.mieste. 
Gratulujem im. A chcem poďako-
vať p.Račakovi za sladkú odme-
nu, ktorú pribalil deťom.

...
No a ďalej 24.5. sa juniori a muži 

Jednotlivé druhy separovaného odpadu nám odvážajú na naše požiada-
nie vo veľkokapacitných kontajneroch alebo v kamiónoch.

Piliarová

Správa o stave
separácie TKO

MDD v ZŠ
ňou. I keď nám počasie ne-
prialo, deti si odniesli domov 
pekný zážitok.

Ako sme volili

Čo majú nové hasiči
zúčastnili na súťaži v Hronci, kde 
sa umiestnili  na 1. mieste. Vy-
hrali v kategórií juniorov a mali 
najlepší čas súťaže v zložení 
Šuchaň Jakub, Kubajda Adrián, 
Bučko Dominik, Kaštanová Mi-
chaela, Ševc Adrián, Šuchaň Pe-
ter, Šandor Kristián. Muži v zlo-
žení Bučko Dávid, Svetlák Ma-
rek, Bučko Dominik, Tokár Ma-
túš, Tokár Tomáš, Majerčík Ma-
rek, Šuchaň Peter boli na 2. 
mieste medzi mužmi. Táto súťaž 
bola zároveň prvá ligová súťaž 
V lige skončili juniori na 1. mies-
te, na 2. mieste bola Bystrá, na 
3. mieste Polomka muži B. Ten-
to rok funguje prvý ročník Ho-
rehronskej hasičskej ligy. Je v nej 
5 družstiev a budú 4 ligové kolá. 
Polomka má v lige dve družstvá, 
ktoré si zaplatili štartovné 75€. 

Na súťaži sme mali pokazenú 
našu mašinu Francu, na útoky 
nám požičali mašinu DHZ Bystrá 
a DHZ Hronec, ktorým by sme 
chceli veľmi poďakovať...

...
31.5. sme sa ráno zúčastnili na 
súťaži v Mučíne, za Polomku sú-
ťažili Šuchaň Jakub, Kubajda Ad-
rián, Bučko Dominik, Kaštanová 
Michaela, Tokár Tomáš, Šandor 
Kristián, Šuchaň Peter. V silnej 
konkurencii a prvýkrát tento rok 
s opravenou Francou sa umiest-
nili na 4. mieste. V noci sme boli 
v Hranovnici na nočnej súťaži. 
Boli dve družstvá-  hore menova-
ní boli na 4. mieste a druhé nedo-
končilo útok. 

...
Chceli by sme poďakovať Kašta-
novi Jánovi za opravu a starostli-
vosť o našu drahú Francu... Ďa-
kujeme

Ivana Tokárová

   Futbalisti TJ Tatran Polomka súťažia v 2. 
triede dospelých skupiny C. Odohrali posled-
ný zápas v Brusne a tak môžeme bilancovať. 
V jarnej časti odohrali 12 zápasov. Z nich pre-
hrali 4 zápasy, remizovali 3 a vyhrali 5 zápa-
sov. V jarnej časti sme zaznamenali zlepše-
nie v štandartných herních situáciách, dostá-
vajú menej gólov a vo vyhraných zápasoch ich 
dali viac oproti jesennej časti. Celkovo sa muž-
stvo zdokonaľuje a nastolený trend omladzo-
vania, ktorý bude pokračovať aj v nasledujúcej 
sezóne, začína prinášať želané ovocie. V se-
zóne 2014/2015 očakávame od našich futba-
listov ešte lepšie výkony. Na druhej strane nás 
mrzí, že divácka základňa u nás doma je veľ-
mi slabá. Fanúšik povzbudzujúci svoj mančaft 

je ďalším hráčom a nám takíto hráči chýbajú. 
Veríme, že v nasledujúcej sezóne fanúšikov 
TJ Tatran Polomka pribudne a skalní nebudú 
v ofsajde. Najväčším problémom nielen nášho 
futbalového mužstva je odchovanie vlastných 
hráčov zo žiakov a dorastu. V tomto smere 
sa spoliehame na mladých v FK Horehron, že 
svojou mravčou výchovnou a tréningovou prá-
cou prispejú k tomu, že mladí muži sa budú 
vracať do svojich domovských klubov.
   Hráči: Strmeň, Jucha, Schon. Zelený, Vigo-
da, Hrabovský, Buvala, Berky, Ďurčenka, Ne-
cpal, Pokoš, Pištol, Markus, Predajňa, Dupák 
a Fusek ako aj vedenie TJ Tatran Polomka ván 
ďakujú za podporu a priazeň.

František Skubák

Skončila sa jarná časť futbalovej sezóny


