
Je dôležité pre všetkých občanov našej obce, aby sa čo najviac voličov zúčastnilo refe-
renda. Práve preto sa referendum vyhlásilo na termín konania sa volieb starostu 
obce a poslancov 15. novembra 2014 , pretože tu je šanca, aby sa referenda zúčast-
nil čo najväčší počet voličov pre úspešnosť referenda. Pre realizáciu referenda je po-
trebné vyčleniť fi nančné prostriedky a bolo by ideálne, aby sa ho zúčastnilo 50% opráv-
nených voličov a bolo úspešné. Pri tak závažnej otázke, akou je zriadenie obecnej polí-
cie je potrebné vedieť názor občanov. Dotazník v Polomských novinkách pred niekoľký-
mi mesiacmi nedal možnosť vyjadriť sa všetkým občanom, ale len jednému v dome. Na-
priek tomu sa z dotazníka rysovala možnosť, že občania by privítali možnosť fungovania 
obecnej polície, ale bez ich vlastného prispenia. Jednou z možností je aj fi nancovanie 
z rozpočtu obce. Ak občania vyjadria súhlas, fi nančné prostriedky sa budú musieť nájsť. 
   Poslanci obecného zastupiteľstva už rokovali o realizácii myšlienky zriadenia obec-
nej polície.
   Obecná polícia by mala sídlo na pošte v miestnosti z južnej strany. Bol by jeden náčel-
ník a štyria členovia. Nočné  služby by boli od osemnástej hodiny do rána, ale o tom sa 
bude ešte rokovať. Samosprávny kraj prisľúbil vybavenie, ako mobilné telefóny, zbrane, 
uniformy, školenie. Pracovníci by mali byť cudzí, nie Polomčania. Presmerovanie kame-
rového systému by bolo na políciu. V pracovnej náplni by mali spoluprácu pri vyplácaní 
sociálnych dávok, ochranu obecného majetku a verejných priestranstiev, ochranu ma-
jetku občanov a bezpečnosť v obci. Obecní policajti by zasahovali pri výtržnostiach, po-
rušovaní nočného kľudu, riešili by problém s túlavými psami a pod. istotne sa týmto kro-
kom nevyriešia všetky problémy mihnutím čarovného prútika, ale bezpečnostná situá-
cia sa istotne zlepší.
Referendum je vyhlásené na deň 15. novembra 2014 v čase od 7,00 hod. do 20,00 
hod. v Základnej škole v Polomke.   
Otázka miestneho referenda znie: 
          Ste za vytvorenie obecnej Polomskej polície fi nancovanej z rozpočtu obce?
          Áno
          Nie
Referendová okrsková komisia bude sídliť v základnej škole na prízemí.
   Členovia referendovej okrskovej komisie budú delegovaní politickými strana-
mi zastúpenými v obecnom zastupiteľstve. V Obecnom zastupiteľstve v Polomke 
sú zastúpené tri politické strany, ďalšieho člena deleguje Obecné zastupiteľstvo 
uznesením a jedného člena deleguje starosta obce. Referendová komisia bude 
mať 5 členov. 
Lehota na delegovanie členov a náhradníkov v referendovej komisie – 12.10.2014
   Do dátumu konania sa referenda je ešte dosť času, a tak prosíme občanov, aby si celú 
vec premysleli, poradili sa s rodinou a priateľmi, ale hlavne, aby svoj názor prišli vyjadriť 
v deň konania sa referenda do základnej školy a vhodili hlasovací lístok do urny.
   Tak ako sa založí obecná polícia, v prípade že by občania neboli s prácou alebo vý-
sledkami spokojní, je možnosť ju aj zrušiť. Pokiaľ sa to v praxi neodskúša, nemôžeme 
robiť predčasné závery. 

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Vyhlásenie
miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo na základe schváleného  VZN č. 57/2014 zo dňa 
14.08.2014 a ostaných právnych predpisov

 v y h l a s u j e 
miestne referendum o zriadení obecnej Polomskej polície na základe 

VZN č. 57/2014 
podľa § 3 od. 7 o dôležitých veciach samosprávy obce.  
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TKO a separácia
Začiatok nového
školského roka
Celoliptovské dni
Matky
Polomský deň
Voľby do samosprávy

70. výročie Slovenského
národného povstania

ktoré sa uskutoční v sobotu 27. septembra v areáli penzió-
nu Bučník. Pre malých aj veľkých účastníkov sú pripravené 
hry, súťaže, premietanie fi lmov a iné zaujímavosti. Po podu-
jatí si môžete opekať na verejnom ohnisku.
Predpokladaný začiatok je o 10.00. hodine. Sledujte aktuál-
ne informácie v miestnom rozhlase a na plagátoch.

Srdečne Vás pozývame prežiť slávnostný dožinkový 
deň, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28. 9. 2014.

9.30 – Dožinkový sprievod z centra obce do kostola – zraz 
pred Bumbarasom
10.00 – Slávnostná dožinková svätá omša

Folklórna skupiny Brezinky Vás srdečne pozýva 
na predstavenie

Polomsko - východniarska 

svadba

Slovenské národné povstanie je významnou udalosťou 
v dejinách ľudstva. Prišlo o život mnoho ľudí. Takmer 
v každej rodine niekto chýbal. Aj obyvatelia našej obce sa 
zapojili do povstaleckého hnutia. A preto nesmieme za-
budnúť. Dňa 28. augusta sme si s členmi JDS v Polomke 
a členmi SZPB pripomenuli túto udalosť. 

OZ TREND a Obec Polomka Vás pozývajú
na podujatie

Zábavný les – rozlúčka s letom,

Dožinky

Prvé predstavenie 15.30, druhé predstavenie 18.30
Účinkujú:  FS Uzovčan z Uzoviec, FSk Brežinky z Mestis-
ka, FSk Brezinky z Polomky

Sobota 4.10.2014

   Tohtoročné leto a začiatok jesene z hľadis-
ka počasia stavebným prácam absolútne ne-
praje. Napriek tejto skutočnosti využívame 
každú priaznivú chvíľu a bezdaždivý deň na 
rekonštrukčné práce na obecných budovách 
a miestnych komunikáciách. K vydaniu tohto 
čísla polomských noviniek je už asfaltova-
nie ulíc ukončené. Okolo budovy kultúrneho 
domu sa dokončuje dažďový chodník a fasá-
da nad vstupom do kultúrneho domu. Začali 
sme práce na pokládke obrubníkov pre chod-
níky v parku. Dúfame, že priaznivejšie poča-
sie nám umožní položiť dlažbu okolo kultúr-
neho domu, ako aj na chodníkoch cez park a 
pred kultúrnym domom. 
   Po ukončení asfaltovania miestnych komu-
nikácií je potrebné upratať stavebný odpad, 

Stavebný ruch v obci dosypať krajnice vozovky a osadiť nové do-
pravné značky. Súčasne s týmito prácami bu-
deme realizovať aj projekt informačného sys-
tému v obci. Budú sa osadzovať informačné 
tabule so smerovými tabuľami s názvami ulíc 
a sídiel inštitúcií v obci. Zároveň sa budú in-
štalovať nové autobusové zastávky na ná-
mestí, na Ulici SNP a v miestnej časti Po-
lomka – Hamor.  
   Pokračujú aj práce na prekládke plynu na 
Ulici Jesenského, ktoré sú časovo a tech-
nicky náročné. Z týchto dôvodov zatiaľ rozo-
beráme kamenné základy na bývalej stavbe 
u Kaštana. Ďalšie naše aktivity, ktoré máme 
naplánované (zateplenie hasične, parkovisko 
pri pošte a na Ulici Štúrovej, chodník v cinto-
ríne) závisia len od priazne počasia. Dúfame, 
že babie leto sa ešte vydarí a naše plány sa 
podarí zrealizoať.                     Ing. Ján Lihan



Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti, otec za všetkých nás.
Dňa 15.septembra sme si pripomenuli 24. výročie, 
čo nás opustil náš drahý otec a starý otec 

Július Šulej
S láskou a úctou spomínajú dcéry Vlastička,

Ľubka a Eliška s rodinami 
...

Najväčšia láska na svete zomiera,
keď syn oči navždy zaviera.
Tak veľmi si chcel Janík žiť,
keď zrazu smrť preťala tvojho života niť.
Dotĺklo srdiečko jeho mladé, 
čože zostalo jeho mame?
Potoky sĺz nám po lícach stekajú
a pokojný večný spánok Janíkovi želajú.
Dňa 12. septembra uplynulo 15 rokov od smrti 
nášho drahého syna, brata a vnuka

Janíka Šuleja
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú rodičia,

sestra s manželom a ich Natálka, starká.
...

Dotĺklo mladé srdce,
zhasli oči a stíchol jeho radostný hlas.
Odišiel náhle a smrť jeho neskonale bolí nás.
Slnko už nesvieti ako svietilo.
Aj mesiac prestal svietiť. Hviezdy zhasli.
Nič už nemá význam, keď Ty už tu nie si.
Dňa 11. septembra sme si pripomenuli smutné 
druhé výročie úmrtia milovaného

Jozefa Tkáčika
S neutíchajúcim žiaľom spomína manželka a syn Filip 

...
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 3. októbra  si pripomenieme 10. výročie úmr-
tia našej drahej mamy 

Eleny Oceľovej
S láskou a úctou spomína dcéra Emília,

synovia Jozef a Ján s rodinami
...

Jedno srdce na svete sme mali,
čo nás dokázalo milovať.
Aj keby sme ho láskou chceli prebudiť,
neozve sa už viac krát. Utíchlo, zmĺklo, išlo už spať...
Dňa 14. októbra si pripomenieme 1. výročie úmr-
tia nášho drahého

Jaroslava Oceľa
S bolesťou v srdci spomína manželka, synovia Peter,

Michal, Marek a ostatná rodina

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august 2014

v mesiaci september
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   Milí rodičia, zverili ste nám do 
rúk to najcennejšie, vaše deti. 
Očakávate od nás maximálny pro-
fesionálny, ale i ľudský prístup a 
kvalitné vzdelanie pre vaše deti. 
Sme presvedčení, že tieto očaká-
vania docielime, lebo máme rov-
naký zámer. Vzájomná spoluprá-
ca a dobrá komunikácia, na kto-
rú sa aj s kolegami tešíme, nám v 
tom isto pomôžu
   Milí žiaci, ste nielen najpočet-
nejšou, ale aj najdôležitejšou sú-
časťou tejto školy.
   Buďte hrdí na svoju školu, kto-
rá vám ponúka skvelé možnosti 
na získanie kvalitného základné-
ho vzdelania, ktorý umožňuje náš 
Školský vzdelávací program, ale 
i pestrá paleta záujmových krúž-
kov.   
   Buďte hrdí na školu,  ktorá má 
na pamäti zosúladenie obsahu 

Narodení: Miklošková Eliška, Komenského 107
 Urgela Matúš, Sládkovičova 24
 Hasonová Erika Eugénia SNP 5
 Harvanová Norma, Hronská 37
 Kubuš Matúš, Bernolákova 45
Prihlásení:  0
Odhlásení: Pohančaníková Monika  Ždiarska 17
 Pohančaníková Lea      -„-
 Muchová Sofi a      -„-
 Mišečková Petra      -„-
 Mišečková Ema      -„-
 Ing. Berente Viera, Osloboditeľov 28
 Pustajová Ingrid      Komenského 131
 Pustaj Marek                      -,,- 
Zomretí:    Kohútová Gizela, Komenského 43, 84 r.
 Jagerčík Milan, Kaštieľna 32, 58 r. 

Počet obyvateľov k 31.08.2014   -   2986

Emília Majerčíková, Nálepkova 12, 95 r.
Mária Vernárska, SNP 151, 93 r.

Nech láska a šťastie sprevádza Vás svetom,
nech Váš úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa Vám najtajnejší sen,
to Vám k narodeninám popriať chceme.

Vzdelávanie detí v materskej škole sa uskutoč-
ňuje podľa vzdelávacích programov. Výchovno 
- vzdelávacia činnosť je prispôsobená vekovým 
osobitostiam deti a rozvíja celostný osobnostný 

   Tieto dva odpady navzájom 
úzko súvisia. Tuhý komunál-
ny odpad /TKO/ sa v našej obci 
zbiera každé 3 týždne. Veľkoob-
jemový zber je 2x do roka a ihneď 
po zbere sa odvezie na skládku. 
Sem patrí: nábytok, matrace a 
iné objemové materiály. Ďalej 2 x 
do roka vykonávame zber elektro 
odpadu, to znamená, že všetko 
čo má spoločné s elektrom. Kaž-
dé 4 týždne sa prevádza zber se-
parovaného odpadu. Pri tomto sa 
zoberú spred domácností všet-
ky vyseparované zložky okrem 
TKO. Občanom, ktorým to ne-
stačí, môžu vyseparovaný odpad 
doviezť počas pracovnej doby 
na zberný dvor. Všetci vieme, že 
každý tovar je dnes balený a aj 
týmto narastá množstvo odpadu. 
Zákon o odpadoch hovorí, že koľ-
ko peňazí sa za odpad od obča-
nov a organizácii vyberie, toľko 
sa aj za zvoz a uloženie odpadu 
na skládku má zaplatiť.
   Tu však nastáva problém, že 
táto rovnováha sa narušuje, to 
znamená, že sa menej fi nancií 
vyberie, ako sa za odpad zapla-
tí. Zákon o odpade to ale neu-
možňuje. Z rozpočtu obce nie 
je dovolené uhrádzať faktú-
ry za takto nad rámec vybra-
tej sumy. Teda máme dve mož-
nosti: začať dôslednejšie sepa-
rovať, alebo zvýšiť poplatok za 
TKO. Aj z tohto dôvodu sa u nás 
zaviedol zber  separovaného od-
padu. Aj zo zdrojov EU sme vy-
budovali a technikou vybavili náš 
zberný dvor, aby sa znížilo množ-
stvo TKO. Stačí sa však pozrieť 
po našej obci v čase zberu TKO 
a zistíme, čo sa všetko v zber-
ných nádobách a vreciach na-

Tuhý komunálny odpad a separácia

Aj takto vyzerá triedený se-
parovaný odpad pri nepla-
tičoch za TKO.

chádza. Minimálne 1/3 odpa-
du tam nemá čo robiť, pretože 
patrí do separácie. Týmto zvy-
šujeme množstvo TKO, ktoré sa 
odváža na skládku a my to musí-
me zaplatiť.
   Je jedno, kto je v našej obci sta-
rostom, či poslancom. Títo všetci 
musia dodržiavať i zákon o odpa-
doch, to znamená, že nemôžeme 
z rozpočtu obce doplácať za ulo-
ženie TKO. Takýmto správaním 
sa navzájom klameme a otázka 
znie do kedy. Veď za takto vy-
hodené peniaze môžeme mať 
v obci niečo iné. Tvorcovia no-
vého zákona o odpadoch vyzýva-
jú na dôraznejšiu separáciu, lebo 
cena za uloženie TKO sa výraz-
ne zvýši. Funkciu zberného dvo-
ra mnohí naši občania vnímajú 
ako skládku odpadu. Sem pat-
rí iba vyseparovaný odpad, ktorý 
pracovník počas pracovnej doby 
od vás preberie. Všade na praco-
viskách sa dodržujú otváracie ho-
diny. U nás je zasa pravidlo, že 
rôzny odpad aj TKO dovezieme a 
necháme pred bránou po pracov-

nej dobe a hlavne v sobotu a ne-
deľu. Vozíme nábytok, matrace a 
pod. Nezáleží nám na tom, že to 
zmokne a váži to omnoho viac, 
veď my to zaplatíme. My všetci 
musíme byť dôslednejší. Meníme 
drevené okná, dvere za plasto-
vé. Toto dávame do separované-
ho zberu, ale postup je iný. Rámy 
si môžete doviezť na zberný dvor, 
v kontajneri na sklo porozbíjať. S 
drevom naložiť podľa vlastnej 
vôle /odviezť alebo odovzdať/.
   To isté platí pre poľnohospo-
dárov, ktorí majú obaly z balíkov 
sena. Tieto sa nemôžu voziť s 
hnijúcim zbytkom na zberný dvor. 
Takýto odpad od nás spracovateľ 
neprevezme. Novinkou je, že na 
vrecia z cementu a lepidla nie je 
odberateľ a patria do TKO.
   Cieľom môjho článku je, aby  
sme sa spoločne zamysleli nad 
odpadom a spoločne pracova-
li na znížení množstva TKO, aby 
tam skončil naozaj len ten mate-
riál, o ktorý nemá záujem žiad-
ny odberateľ-spracovateľ druhot-
ných surovín.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Pár slov na začiatok
nového školského roku
Pomalý rytmus prázdnin a dovoleniek skončil a vystriedal ho 
pracovný ruch. Pre nás, učiteľov i žiakov ZŠ, je to znova nová 
práca, nové úlohy, ktoré  pred nami stoja.

Materská škola

vzdelávania s potrebami dnešnej 
doby. Buďte hrdí na svojich uči-
teľov, pre ktorých sa vzdelávanie 
stalo ich poslaním a ktorí venujú 
značnú časť svojho voľného času 
vzdelaniu a seba vzdelávaniu.

   V tomto školskom roku máme 
na našej škole 190 žiakov. Je-
den nultý ročník s 13 žiakmi a dve 
prvé triedy po 13 žiakov. Zapojili 
sme sa do projektu PRINED, pre-
to sme prijali na tento školský rok 
jednu psychologičku, jednu špeci-
álnu pedagogičku, jednu sociálnu 
pedagogičku a dve asistentky uči-
teľa. Matematiku bude učiť nová 
posila, pani Ing. Krištofíková.
   Zaželajme si všetci veľa zdravia 
a síl v novom školskom roku.

 Riaditeľstvo ZŠ

rozvoj dieťaťa. Na vzdelávanie do našej mater-
skej školy v tomto školskom roku 2014/2015 bolo 
zapísaných 63deti. Z toho 2deti nenastúpili z dô-
vodu odsťahovania sa. V prevádzke sú všetky tri 
pavilóny. Deti sa tešia vynoveným priestorom a 
zmodernizovanému školskému dvoru.

Riaditeľstvo MŠ
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   Veľmi milí a srdeční domáci 
na čele so starostom obce Já-
nom Chanasom nás privítali na 
pôde ich obce, pohostili obda-
rovali malou pozornosťou. Za-
čiatok na jednotku. Počkali sme 
na ostatných Polomčanov z vý-
chodu i z čiech. Po roku sme sa 
pekne zvítali, poobdivovali, po-
chválili navzájom, predebato-
vali čo kde nové a vybrali sme 
sa do kostola. Slávnostná svätá 

omša bola v rímsko-katolíckom 
kostole. Katolícky kňaz a evan-
jelická farárka sa výborne do-
pĺňali, a tak aj omša sa niesla 
v duchu spolupráce a spolupat-
ričnosti. Do základnej školy na 
obed sme sa prešli pešo po de-
dine. V týchto dňoch ich trápi to, 
čo my už máme za sebou. Vý-
stavba kanalizácie, rozbité ces-
ty, prach a hluk zo strojov. Uis-
tili sme ich, že keď sa výstavba 

   Do pestrého programu s medziná-
rodnou účasťou prispela aj folklór-
na skupina Brezinky v nedeľu v kos-
tole dvoch sŕdc, kde bol pripravený 
program Pozdravujeme Ťa, patrón-
ka Slovenska. Folklórne kolektívy 
sa prezentovali piesňami k Panne 
Márii, naša skupina tak učinila pies-
ňami Madona a Keď kľačím pred Te-
bou. Po obede nasledoval sprievod 
obcou na amfi teáter v Pažitiach, kde 
sa začal galaprogram scénických 
detských hudobných a speváckych 
programov pod moderátorskou tak-
tovkou Jozefa Šimonoviča.
   Účinkujúci z Francúzka, Poľska, 
Českej republiky a rôznych kútov 
Slovenska si čakanie 
na svoj výstup kráti-
li v zákulisí vzájomný-
mi rozhovormi, okuká-
vaním (hlavne chlap-
ci dievčatá a naopak), 
ale tiež obzeraním kro-
jov a snahou nadviazať 
rozhovor napríklad slo-
vensko-francúzsky, čo 
sa rukami, usmievaním 
a vzájomným prikyvo-
vaní aj podarilo. Nuž aj 
takto sa búrajú jazyko-
vé bariéry.
   Nebyť nepriazne po-

   Úspešne zakončili svoje účin-
kovanie na folklórnych festiva-
loch a môžu si na chvíľu od fol-
klóru oddýchnuť.
   Po slávnostiach v Heľpe a Vý-
chodnej sme sa zúčastnili na fes-
tivale ľudovej kultúry KOLIESKO 
2014 v Kokave nad Rimavicou. 24 
ročník ponúkol pre milovníkov ľu-
dových tradícií pestrý program. Ako 
to už býva, na vystúpenie sme ces-
tovali hneď ráno. pri fontáne sme 
sa zapojili do školy tanca. Slúžila 
nám v tento horúci deň na osvieže-
nie a dotvárala výbornú atmosféru 
tancov z Horehronia a Východnej, 
ktoré sme sa s lektormi Stanom, 
Vandou a Jakubom snažili naučiť. 
A potom nám obed po takom výko-
ne akosi lepšie chutil. Cestou späť 
sme sa prešli po remeselníckej uli-
ci, kde si deti pozreli ako sa vyrába-
jú včelie úle zo slamy, vyrezávajú 
črpáky, drevené sudy, ako sa zdo-
bí koža, obdivovali prácu s kovom 
a spracovanie ovčej vlny. Poniekto-
rí sa do remeselných činností aj za-
pojili. Za potokom sa ťahala štrúd-
ľa, pražili sa chrapne, piekli posú-
chy, robili brďáriky, parenice, čo sa 
samozrejme predávalo a ochutná-
valo. A nemohli sme obísť ani vý-
dobytky 21. storočia – nafukovací 
hrad a trampolínu. Potom sme sa 
už sústredili na to, čo bolo pre nás 
najhlavnejšie. Po generálke sme 
v programe Čupči chlapci, čup-
či s ostatnými deťmi stvárnili život 
na salaši, deti sa hrali, chlapci spie-
vali a odzemkovali, vyháňali oveč-
ky, robili syr. Do programu sa zapo-
jili aj naši dospeláci – ocko Kalman, 
staršie dievčatá s tetou Turčinovou 

Polomský deň

Celoliptovské dni Matky
V obci Liptovské Sliače sa v dňoch 22. – 24. augusta 2014 už po 
desiaty raz konal festival ľudového umenia. Jeho prvý ročník 
sa uskutočnil vďaka nadšeniu a obetavosti  hlavných aktérov 
tohto podujatia a tiež vďaka spolupráci s doc. Ing. Viliamom 
Jánom Gruskom, ktorý prevzal prípravu celého programu. A 
tak vznikol festival, ktorý je vyjadrením úcty k Matke Božej a 
každej matke na zemi, ktorá má miesto v živote každého z nás.

časia, ktorá miestami narušila prie-
beh prekrásneho podujatia, na kto-
rom sme mohli obdivovať nádherné 
výstavy, pestré kroje okolo nás, za-
ujímavý amfi teáter v strede dediny 
až po výbornú kuchyňu v miestnej 
škole, nebolo tomuto podujatiu čo 
vytknúť. I len čakanie na vystúpenie 
sme v autobuse kvôli dažďu aktívne 
využili počúvaním relácie Studnič-
ka o Polomke a počúvaním ,,nášho 
Jana Papeka a Hanky Gašperky“, 
ktorým celú nedeľu ,,išlo“ a na roz-
diel od rádia sa nedali vypnúť. As-
pom nás zabavili. Jano nože ,,Keť 
som bula veľmi chorá...“

Marta Pisárová

Deti
z Breziniek
a mamou Lilkovou.
   9. 8. 2014 sme boli spoznávať 
Očovú a jej festival Očovská Hru-
da. Vystúpenie sme mali už oko-
lo 10-tej v remeselníckom dvore, 
nuž sme si tiež museli privstať. Tu, 
v strede dedinky, vystupovali vy-
brané súbory pre divákov, ktorí sa 
prišli do remeselného dvora poko-
chať sa výstavami očovských výši-
viek, prácou kováča, výrobou pa-
reníc, čo všetko vtipne okomen-
toval náš známy Jano Jankov. No 
deti najviac zaujal drevený kolo-
toč, v ktorom sa bohužiaľ mohli 
krútiť iba tí najľahší. V škole tanca 
sa s našou Veronikou Horváthovou 
naučili nový tanec. Po obede a po-
vinnom fotení sme sa presunuli na 
ihrisko, kde sme po skúške s deťmi 

z Očovej, Krupiny, Hrušova a Zvo-
lena účinkovali v programe Za va-
šima humnami. deti na ihrisku mali 
dostatok miesta na pohyb, čo pat-
rične využívali. Sme si mysleli, že 
ako ich to zloží, ale cestou domov 
zaspal iba najmladší účastník zá-
jazdu – Miško. Všetko sme to bez 
väčších problémov zvládli a treba 
deti touto cestou pred celou dedi-
nou pochváliť za vytrvalosť a zod-
povednosť s akou pristupujú k ta-
kýmto podujatiam. Napriek náro-
kom, ktoré deti počas takýchto fes-
tivalov zvládajú, domov sa vždy 
vracia rozospievaný autobus s ve-
selou piesňou: raz, dva, tri ,,Už sme 
prišli z výletu, z výletu ...“
   Keďže nás už teraz od septem-
bra čaká príprava na naše malé ju-
bileum – 20 rokov od obnovenia 
činnosti detského súboru, trochu 
si deti oddýchli a pustia sa opäť do 
práce. Ale o tom potom. Do stanco-
vania priatelia.

Marta Pisárová

Už 14 rokov sa Polomčania z Polomky, Polomy, Ge-
merskej Polomy a Pustej Polomy pravidelne stretáva-
jú a užijú si spolu svoj Polomský deň. Tento rok 23. au-
gusta boli hostiteľmi obyvatelia Gemerskej Polomy.

dokončí a zrekonštruujú sa ces-
ty, už si ani na tie peripetie ne-
spomenú. Akoby to bolo tak od-
jakživa. V parku pred základnou 
školou sme si prezreli výstavu 
domácej hydiny. No nie je kura 
ako kura a hus ako hus. Také 
čudesné tvory a že vraj sliepka. 
Vynikajúci obed a mohlo sa za-
čať súťažiť. Všetci sme sa pre-
sunuli na ihrisko. Hasiči si roz-
kladali svoje náradie, futbalis-

ti sa prezlieka-
li do dresov. Do 
začiatku súťa-
ží sa využil čas 
na rozhovory so 
starými známy-
mi. Po štrnás-
tich rokoch sa 
už isto pova-
žujeme za sta-
rých známych. 
Vo vzájomných 
z á p o l e n i a c h 
na každej stra-

ne ihriska sa všetci Polomčania 
snažili zo seba vydať maximum. 
Aj keď nešlo o majstrovstvá sve-
ta, snažili sa všetci. V prestáv-
kach sa spolu bavili o všetkom 
možnom aj nemožnom a ten-
to spoločný deň si užívali na-
plno. Naším futbalistom sa veľ-
mi nedarilo, skončili na štvrtom 
mieste, hasiči boli na tom o nie-
čo lepšie, v disciplíne požiarny 
útok skončili na treťom mies-

te. Keďže futbalový 
turnaj trval dlhšie, v 
polomskom trojboji 
naše farby hájili ha-
siči. Hod kyjakom, 
zatĺkanie klincov a 
pitie piva boli súťaž-
né disciplíny. V tých-
to disciplínach sme 
obstáli veľmi dobre 
a získali sme druhé 
miesto.
   No nielen špor-
tové zápolenia sú 
náplňou polom-
ských dní. Kultúrny 
program zostavený 
z vystúpení každej obce nesmie 
chýbať ani na jednom polom-
skom dni. Východniarsky tem-
perament pretavený do vese-
lých piesní, nárečie a pestrý kroj 
zaujal divákov. Domáca folklór-
na skupina Dolina sa predvie-
dla svojim aj hosťom s novým 
programom. Kultúrny program 
žánrovo obohatila naša umelec-
ká škola Talentárium. Ta-
nečná skupina sa pred-
viedla s latinsko-ame-
rickými tancami, ako aj 
s modernou choreogra-
fi ou NO STRESS. Spe-
váci a hudobníci sa blys-
li interpretáciou zná-
mych skladieb Karla Got-
ta a letnou hitovkou Ži-
jeme len raz. Obecen-
stvo tento program zau-
jal a vystúpenie našich 
zuškárov ocenili neu-
tíchajúcim potleskom. 
Po skončení progra-
mu a odovzdaní pohá-
rov pre jednotlivé súťaž-

né družstvá sa premietal fi lm 
zostrihaný z prezentácií jednot-
livých obcí. Ale Polomský deň 
ešte zďaleka neskončil. Po do-
plnení energie skvelou veče-
rou sme pokračovali s príjemný-
mi debatnými krúžkami. Na pó-
diu sa už rozkladala kapela, kto-
rá nám nezapadala ani do rocku 
ani do folku. Ešte ani nezahrali, 
len sa pozdravili do mikrofónu, 
už nám to bolo všetkým jasné. 

Mladí chlapci východňare – po-
kračovatelia Drišľaku. A veru sa 
nedali zahanbiť. Tradičný šlág-
rový repertoár oživili vlastnými 
humornými textami. Niektoré 
ich hudobné nástroje sa na hu-
dobné nástroje ani nepodobali. 
Roztancovali celý park, aj toho, 
kto nechcel a kto netancoval, 
tak si obďaleč podupával do ryt-
mu. A tých vtipov, príhod a zá-
žitkov v tom zvláštnom dialekte 
čo narozprávali. Smiechom sa 
ozýval celý park. Ani skončiť im 
obecenstvo nedovolilo a pýta-
lo si jeden prídavok za druhým. 
Srandy za kopec.
   No ale ako vraví klasik: Cas 
bulo prisť, cas odisť, tak sme 
sa aj my pobrali nocou domov. 
Pekne sme sa rozlúčili a hlav-
ne všetkých sme pozvali na bu-
dúci Polomský deň k nám na 
Polomku. Budúci rok sme totiž 
hostiteľmi my. Už teraz sa na 
priateľov Polomčanov tešíme.

D.Ď
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Podmienky, spôsob a priebeh volieb do or-
gánov samosprávy obcí upravuje Zákon č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samo-
správy obcí v znení neskorších predpisov.

1. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí 
majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí      
majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň 
volieb dovŕšili 18 rokov veku.
2. Prekážkou vo výkone volebného práva je
    zákonom ustanovené obmedzenie osob-
nej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, 
výkon trestu odňatia slobody,
    výkon základnej vojenskej služby, náhrad-
nej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej 
služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie 
úloh podľa osobitných predpisov.
    pozbavenie  alebo obmedzenie spôsobi-
losti na právne úkony.
3. Za poslanca obecného zastupiteľstva 
môže byť zvolený volič, u ktorého nenasta-
li prekážky vo výkone volebného práva, t.j. 
nevykonáva trest odňatia slobody, nie je po-
zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo 
jeho spôsobilosť na právne úkony nie je ob-
medzená. 
4. Za starostu obce môže byť zvolený vo-
lič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone 
volebného práva, t.j. nevykonáva trest od-
ňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilos-
ti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na 
právne úkony nie je obmedzená, najneskôr 
v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku.

MIESTNA
VOLEBNÁ KOMISIA

   Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v zne-
ní neskorších predpisov, do miestnej voleb-
nej komisie deleguje jedného člena a jedné-
ho náhradníka politická strana, politické hnu-
tie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina 
bola zaregistrovaná pre voľby do obecného 
zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom 

volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.

OKRSKOVÁ
VOLEBNÁ KOMISIA

   Podľa§ 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov, do okrsko-
vej volebnej komisie deleguje jedného člena 
a jedného náhradníka politická strana, poli-
tické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidát-
na listina bola zaregistrovaná pre voľby do 
obecného zastupiteľstva najneskôr 20 dní 
predo dňom volieb, t.j. najneskôr 26. októb-
ra 2014.

Výpis z UZNESENIA
prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľ-
stva v Polomke konanom dňa 14.8.2014

Uznesenie  č. 263/2014
Obecné zastupiteľstvo v Polomke 

1. S c h v a ľ u j e
   V zmysle zákona  SNR č. 369/1990 Zb. § 
11 ods. 4 písm. i/ o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov rozsah výkonu funk-
cie starostu obce Polomka na plný  pracovný 
úväzok na celé jeho funkčné obdobie vo vo-
lebnom období rokov 2014 – 2018

Uznesenie č. 264/2014
Obecné zastupiteľstvo v Polomke 

1. S c h v a ľ u j e
   1. V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov jeden voleb-
ný viacmandátový obvod pre obec Polomka

   2. Počet poslancov obecného zastupiteľ-
stva  v Polomke pre volebné obdobie 
   2014 – 2018 v zmysle § 11 ods. 3 písm. 
e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení ne-
skorších zmien a doplnkov v počte 11 po-
slancov

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014
15. NOVEMBER 2014

Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR zo 7. Júla 2014 o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené voľby do obecných zastupiteľstiev

a voľby starostov na sobotu 15. novembra 2014

   Augustový dvojvíkend, ktorý patril westernu a Westernovej lige, 
sa tentokrát niesol v duchu tradície. Na krásnom kolbisku v horách, 
v obci Polomka, ktorá patrí medzi tradičných organizátorov rodea 
na Slovensku a v príjemnej rodinnej atmosfére areálu vo Veľkej Do-
line, kde sa uskutočnil už 15. ročník Memoriálu Františka Ernihol-
da, sa pod dohľadom rozhodkýň Andrei Šaryovej a Jany Bílkovej 
predstavilo viac ako 100 jazdeckých dvojíc zo všetkých kútov Slo-
venska. Okrem skvelých výkonov drezúrnych jazdcov a jazdkýň, 
na ktoré sme si už v seriáli pretekov WHL zvykli a popri vynikajú-

cich výkonoch pretekárov v rýchlostných disciplínach, sa po prvý 
krát na pretekoch WHL mali možnosť predviesť aj kovboji pri prá-
ci s dobytkom a podľa očakávania sa ani tí nenechali zahanbiť. 
Väčšina výkonov si ako v Polomke, tak i vo Veľkej Doline vyslúžila 
aplauz od divákov, ktorí každý rok merajú cestu, aby vytvorili skve-
lú a početnú kulisu na oboch podujatiach, keďže westernové jaz-
denie má v týchto obciach hlboké korene. Veľká vďaka patrí naj-
mä usporiadateľom, starostovi obce Polomka Ing. Jánovi Lihano-
vi ako i Diane Ďurčenkovej, ktorá je vyslankyňov polomskej kultú-
ry a samozrejme Marike Erniholdovej, ktorá na rodinnom ranči vo 
Veľkej Doline už dlhé roky podporuje mladých a nádejných jazdcov.
   Napriek ťažšiemu terénu kvôli nekonečným augustovým daž-
ďom zvládli drezúrni jazdci sťažené podmienky na výbornú. V trie-
de mládež sa svojimi výkonmi zaskveli najmä víťazky disciplín 
shownaship at halter, trail, western horsemanship a western plea-
sure - Patrícia Hubová, Tamarka Hámorová, Laura Árestová a Na-
tália Kopčeková. To, že drezúre vo WHL kraľujú dievčatá predviedli 
aj najúspešnejšie jazdkyne v triede open Martina Koniarová, Simo-
na Švajdová, Dominika Chmelárová, Barbora Bašová, Monika Fra-
neková, Soňa Korábová a Lucia Erniholdová.
   Nebyť dobytkárskych disciplín v Polomke, kovboji by domov od-
chádzali porazení a s dlhým nosom, nakoľko podobne ako v dre-
zúre, i v rýchlostných disciplínach pole bending a barrel race sa na 
oboch pretekoch na najvyšší stupeň dostali len zástupkyne než-
nejšieho pohlavia. V triede mládež kraľovali Karin Kelementová, 
Bianka Fabová, Vivien Balla a Benedikta Gabalová. Medzi jazdca-
mi nad 18 rokov našla svoju premožiteľku Katarína Civáňová len 
vo Veľkej Dolne v disciplíne barrel race, v ktorej ju o vlas porazi-
la Lenka Rybárová.
   Pri premiére dobytkárskych disciplín na kolbiskách WHL sa pred-
stavilo množstvo jazdcov z celého Slovenska vo všetkých veko-
vých kategóriách a mnohé výsledky priniesli pozitívne prekvape-
nia najmä v účinkovaní mladých jazdcov medzi skúsenými dobyt-
kármi. V cattle penning sa spomedzi 23 štartujúcich podarilo teľa-
tá najrýchlejšie oddeliť a uzavrieť do penu Pavlovi Vancovi, Milano-
vi Šprlovi a Borisovi Tóthovi. Prekvapenie priniesla disciplína team 
penning, kde 2 vekom menej ostrieľané tímy porazili všetky otatné 
trojice v štartovom poli. Modré stuhy si na svoje ranče odniesli Bar-
bora Bašová, Ľubo Urban a Zoltán Tóth, z druhého miesta sa teši-
li juniorky Laura Árestová a Tamara Hámorová  v sprievode a v tré-
ningu Borisa Tótha a žltú stuhu získali víťazi cattle penningu Pa-
vol Vanca a Milan Šprla spolu so Zsoltom Vargom. V poslednej dis-
ciplíne ranch roping už nedali najúspešnejší kovboji šancu ostat-
ným jazdeckým dvojiciam a v najrýchlejšom čase zalasovali Milan 
Šprla pred Pavlom Vancom.

Text: Silvia Arestová, Peter Černý
Foto: Marcel Orth a SA
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Westernová liga Rodeo
Polomka a Veľká Dolina

Aj toto leto prežili deti zo Slo-
venska, ale aj zo zahrani-
čia tábory v stanoch vo Vy-
drovskej Doline v štyroch tur-
nusoch (X-meni po Balocky, 
Narnija – každá skriňa niečo 
skrýva, Deti od Vydrieho poto-
ka a CSI: Balog). Nezabudnu-
teľné chvíle plné dobrodruž-
stiev a zábavy v nich strávi-
lo 46 detí a mladých ľudí vo 
veku 8 až 26 rokov. Vedúci 
im pripravili program tak, aby 
spoznávali zaujímavosti nie 
len v Čiernom Balogu, ale aj 
v jeho okolí. A tak si na svo-
je výlety vybrali aj našu obec. 
V dňoch 1. a 6. augusta so 
svojimi zverencami navštívili 
malé múzeum obce – Pamät-
nú izbu, kde deti rovnako za-

Deti z Vydry
Organizácia Vydra v Čiernom Balogu každoročne organi-
zuje letné táborové pobyty pre deti a mládež.

ujala historická, ako aj náro-
dopisná expozícia. Atraktív-

na pre ne bola aj lezecká ste-
na Veža pri stanici, ktorú pre-
vádzkuje OZ TREND.
Polomka má čo ponúknuť 
návštevníkom a tešíme sa, že 
si v záplave ponúk turistických 
destinácií našli práve našu.

M. Heretová

INZERCIA
Predám akciu Pasienkového spoločenstva Polomka.

Tel: 0904 277 171


