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Polícia upozorňuje
Stretnutie dôchodcov
Odpady, odpady...
CD Brezinky na svete
Priatelia z Maďarska
Cestovný poriadok
Riešenie pre energiu

Dňa 22.2.2007 sa konalo riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Polomke podľa
nasledovného programu rokovania:
 1/  Otvorenie
 2/  Voľba návrhovej komisie
 3/  Správa o plnení uznesení obecného zastupi−
teľstva
 4/  Plán kontroly na rok 2007
 5/  Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kri−
minality za rok 2006
 6/  Schválenie plánu kultúrno−výchovnej činnos−
ti na rok 2007
 7/  Správa o výsledkoch inventarizácie za rok
2006
 8/  Prerokovanie programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Polomka
 9/  Informácia o vývoji získavania zdrojov z fon−
dov EÚ
10/  Rôzne
11/ Interpelácia a diskusia
   Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí
poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných.
   Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na za−
sadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná nad−
polovičná väčšina poslancov, čím bolo zasadnu−
tie uznášania schopné.
   Vedením zápisnice z rokovania poveril p. He−
beňovú a p.Skalošovú,  referentky obecného úra−
du. Za overovateľov správnosti zápisnice z roko−
vania určil pána  Jozefa Guzmu  a Dušana Muš−
ku. Starosta obce predložil na schválenie program
rokovania obecného zastupiteľstva.
   Tento bol všetkými hlasmi schválený.
   Hlavný kontrolór obce p. Svetlák predložil sprá−
vu o plnení uznesení i plán kontrol na rok 2007.
Poslanci tieto materiály schválili.

Kvalifikačné predpoklady:
− Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z − vyššie od−
borné vzdelanie − konzervatórium ukončené absolutórium, alebo VŠ vzdelanie umeleckého
zamerania
− Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
− Bezúhonnosť
− Organizačné schopnosti
− Znalosť súvisiacej legislatívy
− Osobné a morálne predpoklady
S prihláškou je potrebné doložiť:
− Overenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
− Odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
− Profesijný životopis
− Potvrdenie od lekára, že je zdravotne spôsobilý vykonávať funkciu riaditeľa
− Písomnú koncepciu rozvoja a riadenia uvedenej školy.
Prihlášku spolu s priloženými dokladmi je možné podať do 30. apríla 2007 na Obecný úrad v
Polomke alebo poštou na adresu: Obec Polomka, osloboditeľov 12, 976 66 Polomka. Na
obálku napísať “Výberové konanie ZUŠ”
Bližšie informácie na č. tel: 048/6193102, 048/6193103

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Polomka o miestnych daniach a miest−
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 31 /2005 sú občania
povinný uhradiť poplatok za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2007 nasledovne:

   V poslednej dobe došlo k viacerým
krádežiam do bytov v okrese Brez−
no, kde sa páchatelia dostali do bytu
pod nejakou zámienkou, využili ne−
pozornosť majiteľa a následne mu z
bytu ukradli finančnú hotovosť ale−
bo iné cennosti.
   Páchatelia na to, aby sa dozvedeli kde
majú poškodení ukryté peniaze, najčas−
tejšie používajú zámienku, že prišli vypla−
tiť nejaký preplatok, majú len bankovku v
hodnote 5000,−Sk a potrebujú z nej vydať
alebo rozmeniť, aby mohli preplatok vypla−
tiť. Následne si všímajú poškodeného, kde
ide po peniaze a snažia sa nejakým spô−
sobom odlákať jeho pozornosť a dostať sa
k ukrytým peniazom alebo cennostiam.
   Páchatelia týchto trestných činov sa
zameriavajú hlavne na starších ľudí ale−
bo ľudí, ktorí žijú osamote.
   Najčastejšie používané zámienky pá−
chateľov sú:
− Vrátenie preplatku za spotrebu vody
− Vrátenie preplatku z poisťovne

   Po strastiplných prípravách, nekonečných
hodinách zostavovania, dolaďovania, nácvikov
i tvorivých nedorozumení, polomské CD uzre−
lo svetlo sveta. Ťažko sa vraví niekomu kto to
nezažil, že to bolo ťažké a vyčerpávajúce. To
určite bolo. Pri počúvaní výsledku tejto práce
však každý na to zabudne a v srdciach i mysli
ostáva len hrdosť a zadosťučinenie. Hrdosť na
všetky skupiny − od najmenších po najstarších,
ktorí ťahali za jeden povraz. Program pri príle−
žitosti uvedenia Cd do života bol toho dô−
kazom. Zúčastnili sa ho aj hostia. Vedú−
ca speváckej skupiny Folklórneho súbo−
ru Poľana Ing. Majka Krajčovičová. Bola
to práve ona, ktorá spevy našej skupiny
zušľachtila a dala im požadovanú formu.
Jej patrí naše úprimné poďakovanie. Mgr.
Betka Lukáčová, ktorá nemalou mierou
prispela pri nahrávaní a úprave CD− no−
siča. Ďalším hudobníkom, ktorý vypomo−
hol našej ĽH je Dano Bebej, kontráš ĽH
FS Poľana. Obom srdečne ďakujeme.

Poplatky za zvoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2007

Už len do konca marca

CD Brezinky, Brezinky je na svete
   V tento večer naplnilo svoju podstatu ešte
jedno folklórne priateľstvo. Po rokoch hľada−
nia tej správnej cesty, pochopenia a porozu−
menia sa priateľom folklóru a polomského
zvlášť stal aj starosta obce a krstný otec CD
nosiča Ing. Ján Lihan. Na znak spečatenia
tohto priateľstva mu súboristi venovali darček
na pamiatku.
(Viac postrehov divákov na tento program sa
dočítate na str.3)                                      (DĎ)

Polícia upozorňuje
najmä starších občanov!

− Odpis vodomeru, skúšanie vodovod−
ných batérií
− Hľadanie podnájmu
− Vyplatenie peňazí za účasť v odboji
− Kontrola telefónnych prístrojov (pevné
linky)
− Podomový predaj (najčastejšie predaj
paplónov)
− Kontrola ovocných stromov
   Predmetom záujmu páchateľov sú pe−
niaze, drobné predmety a zlato! Pácha−
telia vnikajú do bytov hlavne v dennej
dobe v doobedňajších hodinách vcho−
dovými dverami.
   Výskyt akýchkoľvek podozrivých osôb
a vozidiel v blízkosti Vášho obydlia
oznámte na tiesňovú telefónnu linku po−
lície 158 alebo na najbližší útvar polície.
Zároveň polícia žiada občanov, aby boli
opatrní a vyžadovali si od pracovníkov
potrebný preukaz alebo oprávnenie pre
činnosť od firmy, ktorú zastupujú, prípad−
ne doklad totožnosti.

− OR PZ Brezno −

− Stanovený poplatok na osobu a rok je 230,−
Sk.
− Pri pravidelnom separovaní odpadu sa po−
platok znižuje o bonus 50,−Sk na osobu a
rok, čiže poplatok činí 180,−Sk.
− Študenti stredných a vysokých škôl býva−
júci na internátoch platia 50,−Sk na osobu a
rok. Pri úhrade tohto poplatku je nutné pred−
ložiť doklad potvrdzujúci pobyt na internáte.

− Občania pracujúci v Bratislave, v Košiciach
a v zahraničí sú od poplatku oslobodení pri
predložení fotokópie pracovnej zmluvy.
Poplatky za zvoz a likvidáciu TKO na rok
2007 je možné uhradiť v kancelárii úseku
VVS (v kultúrnom dome zozadu z dvora
VVS) v pracovných dňoch v čase od 8.00 −
10.00 hod a od 12.00 − 15.00 hod do konca
marca 2007.

Obec Polomka
v zastúpení Ing. Jánom Lihanom, starostom obce

vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a

školskej samospráve a § 5 zákona 552/2003 Z. z o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ − Riaditeľka
základnej umeleckej školy v Polomke

Zasadalo obecné
zastupiteľstvo

   Správu o zhodnotení stavu bezpečnosti a vý−
voja kriminality za rok 2006 spracoval práp. Ján
Vojtko 00 PZ Pohorelá. Správa jednoznačne kon−
štatuje nárast kriminality v našej obci. Zvýšilo sa
číslo trestných činov ako aj priestupkov. Narasta−
jú prejavy vandalizmu a priestupku voči rušeniu
nočného pokoja. V tejto veci sa starosta obce
zaviazal na najbližšom zasadnutí Mikroregiónu
navrhnúť, aby sa napísal list o posilnenie policaj−
tov v našom regióne. Je ich málo. Taktiež predísť
výtržnostiam tým, aby sa ustriehli zatváracie ho−
diny v pohostinstvách.
   Plán kultúrno−výchovnej činnosti na rok 2007
vypracovala a schválila kultúrna komisia
   Opiera sa o rozpočet schválený na tento rok.
Poslanci OZ plán schválili. Taktiež schválili sprá−
vu o výsledkoch inventarizácie za rok 2006.
   Zasadnutie OZ sa zaoberalo pracovným návr−
hom programu hospodárskeho a sociálneho roz−
voja obce Polomka. Všetky pripomienky poslan−
cov k uvedenému návrhu budú zaslané spraco−
vateľovi ku konečnému spracovaniu.
   Informáciu o vývoji získavania zdrojov z fondov
EÚ podal Stanislav Príboj, pracovník spoločného
stavebného úradu. V decembri 2006 bol schvále−
ný  Národný strategický rámec a je na pripomien−
kovaní v európskej komisii. Komisia má lehotu
maximálne jeden rok, čiže predpoklad uverejne−
nia prvých výziev na podávanie projektov v progra−
movacom období v rokoch 2007−2013 bude kon−
com tohto roka, alebo až začiatkom budúceho. Je
teda čas pripraviť sa na aktivity, ktoré chceme rea−
lizovať v pripravovanom PHSR obce t.j. vypraco−
vanie projektov a vydanie stavebného povolenia.
Rekonštrukcia Základnej školy je v zásobníku pro−
jektov, no zatiaľ nie je jasné, či zásobníky budú
financované z finančných prostriedkov z nového
programovacieho obdobia.
V diskusii sa poslanci venovali otázkam životné−
ho prostredia, nutnosti zvýšiť kvalitu separova−
nia odpadu a odstraňovaniu skládok odpadu v
prírode.
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   Predseda pán František Hrablay
na úvod vyhodnotil našu činnosť a
naše aktivity, oboznámil členov s
možnosťami zabezpečiť si liečebný
pobyt v niektorých kúpeľoch na Slo−
vensku. Pán František Ďurčenka vo
svojom vystúpení predniesol otáz−
ku priestoru, v ktorom by sme sa na−
trvalo mohli pri našej činnosti stre−
távať.
   Radi by sme získali s pomocou
starostu a obecného zastupiteľstva
miestnosť, kde by sme mohli orga−
nizovať naše stretnutia. Za pomoc
a doterajšiu spoluprácu pri posky−
tovaní priestorov patrí naše poďa−
kovanie starostovi obce Ing. Jánovi
Lihanovi.
   Fašiangovú atmosféru sme si na

Narodení: Markus Rastislav, Hronská 37
Tokár Christián, Záhradná 15
Čarnogurská Veronika, Nálepkova 18

Prihlásení: 0
Odhlásení: Štajer Štefan, Hronská 35

Štajerová Zuzana, Hronská 35
Štajer Radoslav, Hronská 35
Štajer Patrik, Hronská 35
Štajerová Štefánia, Hronská 35
Oceľová Janka, Zápotockého 63
Vincúr Nikolas, Zápotockého 63
Králiková Elena, Hámor č.7

Zomretí: Jambrich Ján, Sládkovičova 32 − 57 rokov
Vernárska Mária, Komenského 56 − 81 rokov
Vojtková Anna, SNP 134 − 45 rokov

Počet obyvateľov k 28.2.2007 − 3052

Jubilanti v mesiaci marec
1. Emília Danieličová, Komenského 66  − 80 rokov
2. Anna Šušorová, J. Kráľa 28                − 85 rokov
3. Guzmová Mária, Kukučínova 17          − 94 rokov
4. Vengerová Mária, Bernolákova 42      − 85 rokov
5. Gergeľová Emília, Štúrova 82             − 80 rokov
   Oslávenkyniam srdečne blahoželáme a vinšom sa pri−
pájame ku gratuláciám.

Tak ako loďka pláva po mori,
tak nech Váš život plynie v pokoji.
Nech Boh žehná Vaše kroky
zajtra aj po ďalšie roky.

   Verím, že mi vážení čitatelia tohto
článku dovolia, aby som ich zoznámila
so zakladateľmi nášho kostola, s ich
osudmi a inými zaujímavosťami.
   Od roku 1600 patrilo muránske pan−
stvo Tomášovi Séčimu z Rimavskej
Seči, ktorý ho dostal od panovníka krá−
ľa Rudolfa I za 87 207 uhorských zla−
tých. Dcéra Tomáša Séčiho, Mária, sa
narodila r. 1610. Po smrti jej prvého
manžela, Štefana Bethlena, sa vydala
za Štefana Vešeléniho. Po rozpade
tohto manželstva žila u sestry na hra−
de Muráň. Pre svoju krásu dostala
meno Muránska Venuša. Tretí raz sa,
vo veku 35 rokov vydala za ovdovené−
ho Františka Vešeléniho 8. augusta
1644. 6. augusta 1644 pomohla Veše−
lénimu, aby s cisárskym vojskom ob−
sadil Muráň, ale 19. decembra 1666
krajinský sudca František Nadášdy
podpísal spojenectvo s palatínom Fran−
tiškom Vešelénim a chorvátskym bá−
nom Mikulášom Zrínskym a pridal sa
na stranu sprisahancov proti Habsbur−
govcom.
   Mária Séčiová už za povstania Jura−
ja I. Rákociho r. 1643 sa vyhlásila za
kapitánku hradu Muráň a pridala sa k
povstalcom, no potom jej láska k Ve−
šelénimu vydala hrad do rúk cisárskych
vojsk. Rok po tom ako vypuklo Veše−
léniho sprisahanie proti Habsburgov−
com, palatín František Vešeléni 27.
marca 1667 zomrel.
   Po odhalení Vešeléniho sprisahania
3. januára 1671 Mária Séčiová dlho od−
mietala vydať Muráň cisárskym oddie−
lom generála Sporka. Napokon ju ako
podozrivú z účasti na sprisahaní inter−
novali vo Viedni a odňali jej všetok ma−
jetok. Potom žila v Koszegu, kde 18.

   Pomaly ale isto sa blíži jar.
Napriek tomu, že snehová
nádielka túto zimu nebola až
taká bohatá, zakryla všakova−
ké stopy po tých, ktorí sa ria−
dia heslom: Čo je za plotom
môjho pozemku sa ma netý−
ka. A tak sa pomaly ukazuje
jedna PET fľaša tam, druhý
igelit zas niekde inde a zdá sa,
že by toho bolo na jedno cel−
kom slušné smetisko aj dosť.
Reptať proti tomu vieme
všetci, len kto nám to tie sme−
ti sem vlastne nosí? Odpoveď
je v každom z nás. Je načase
aby sme pre to naše životné
prostredie niečo urobili. Začni−
me hneď doma. Zber separo−
vaného odpadu sa u nás rea−
lizuje už niekoľko rokov. Se−
parovanie znamená triedenie.
Mnohí si tento výraz zamieňa−
jú s výrazom zbavovanie sa.
A tak sa zbavujú nepotreb−
ných vecí zo svojej domácnos−
ti tým, že ich jednoducho po−
vykladajú pred bránu počas
zvozu separovaného odpadu.
A niekto nech s tým niečo uro−
bí. A keďže tie veci nepatria
do separovaného odpadu,
obec ich na svoje náklady
musí dopraviť na smetisko v
Brezne.
   Takže si pripomeňme čo do
triedeného odpadu patrí. Dô−
ležité je jednotlivé druhy ukla−
dať samostatne do vriec a ne−
miešať ich.
− PET fľaše − od minerálok a
malinoviek. Pre zmenšenie ich
objemu a úmerne tomu aj pre
zníženie počtu jázd zberacie−
ho vozidla je nutné fľaše stla−
čiť na čo najmenší rozmer.
− PET fľaše − od olejov, sapo−
nátov, šampónov, aviváže a
iných výrobkov. Tieto fľaše sa
nesmú miešať s fľašami od
minerálok a malinoviek. Takis−
to je nutné fľaše stlačiť na čo
najmenší rozmer.
− Papier − je potrebné zviazať
do balíčkov, alebo uložiť do

Vyhodnocovacia schôdza Jednoty dôchodcov
v Polomke spojená s fašiangovým posedením
   Členovia Jednoty dôchodcov v Polomke sa 18. februá−
ra 2007 stretli na vyhodcovacej členskej schôdzi v obrad−
nej miestnosti kultúrneho domu.

schôdzi pripomenuli tradičnými fa−
šiangovými šiškami, ktoré pre nás
všetkých pripravili šikovné členky −
Milka Mesiarkinová a Hanka Čup−
ková. Šišky boli také dobré, že by
sme ich ešte raz
toľko zjedli.
   Už celé storo−
čia naši predko−
via oslavovali fa−
šiangové sviatky
hudbou, spevom
a tancom. Bolo to
v minulosti i dnes
prejavom vese−
losti, radosti zo
života pred pri−
c h á d z a j ú c i m
dlhým obdobím

pôstu. Popolcová streda uzatvára
fašiangové obdobie a aj my všetci
veriaci katolíci sme sa stretli v na−
šom chráme Božom, prejaviť poko−
ru a poklonu. Ostáva nám tešiť sa
na Veľkonočné sviatky a naše ďal−
šie stretnutia.

Mária Horváthová

RUSANKA

Odpady, odpady, ach tie odpady
papierových krabíc.
− Sklo − celé alebo rozbité skle−
nené poháre a fľaše.
− Igelity − mikroténové vrecká,
igelitové tašky, igelitové plach−
ty a fólie, igelitový obalový
materiál
Do separovaného odpadu ne−
patrí:
− Kelímky od jogurtov, tukov a
iných potravín
− Obaly Tetrapack od mlieka
a ovocných štiav − z kapacit−
ných dôvodov odpadového
lisu, ktorý nestíha spracovávať
PET fľaše a papier.
− Textil, obuv− nakoľko neexis−
tuje odberateľ na tento druh
odpadu na Slovensku
− Výrobky z tvrdého plastu −
ako napr. plastové vedrá, kve−
tináče, stoličky, vonkajšie ro−
lety, hračky− tieto predmety je
nutné polámať na čo najmen−
šie kúsky a uložiť do kuka ná−

doby.
− Lepené autosklo
Na jarné mesiace je napláno−
vaný zber veľkorozmerného
odpadu, ako sú časti nábytku
a bytového zariadenia a iných
nepotrebných vecí, ktoré majú
občania problém likvidovať.
Takisto sa bude zbierať aj
elektronický odpad − televízo−
ry, chladničky, práčky a iné
elektrospotrebiče. Tieto je
však nutné odovzdať v kom−
pletnom stave nerozobrané.
O čase zberu týchto druhov
odpadu budeme občanov
včas informovať prostredníc−
tvom miestneho rozhlasu.
Na záver upozorňujeme obča−
nov, že vrecia s pomiešaným
alebo nevhodným odpadom
pracovníci vykonávajúci zber
separovaného odpadu ne−
vezmú.

úsek VVS obce Polomka

Nám. M.R.Štefánika − oproti zvonici Brezno

Ponúka:
športové odevy, obuv

Zn. ZAJO, CAMPUS, KEFAS, REJOICE,
STYL GRAND, X−IT, PROGRESS

a slovenský textil zn. SLOVENKA−SILVER,
TATRASVIT

− Termooblečenie
− Termoponožky

− Lyžiarske nohavice
− Vesty, vetrovky, mikiny, safari košele

− Pyžamá, tričká, tepláky
AKCIA:

Zľavy na výrobky zn.ZAJO od 10−40%
Dopredaj plaviek z min.roku

INZERCIA
�  Kúpim kompletný ženský
kroj. Kontakt: 6193 458, 0908
570 595

�   Kúpim brušlak. Kontakt

0907 113 547

�  Kúpim chatu do 50 km od
Brezna. Platba v hotovosti.
Kontakt 0904 808 708

Mihli sa kolo nás
júla 1679 zomrela. A kto bola prvá man−
želka Františka Vešeléniho?
   Bola to svätica z Tepličky − Žofia Boš−
niaková, dcéra kapitána Šurianskeho a
Fiľakovského hradu − Tomáša Bošnia−
ka, pokladaná za svoj príkladný nábo−
ženský život za sväticu. Narodila sa 2.
júna 1609 v Šuranoch. Vo februári 1625
sa vydala za Michala Šeréniho, ale už
o rok ovdovela. Druhý raz sa vydala za
Františka Vešeléniho. Sídlo mali na hra−
de Strečno. Jej manželstvo nebolo
šťastné, lebo jej manžel sa zaľúbil do
Márie Séčiovej a táto okolnosť podnie−
tila jej mimoriadnu nábožnosť. Roku
1698 pri prestavbe hradu Strečno jej
neporušené telo previezli do kaplnky v
Tepličke nad Váhom, kde je uložené a
zachované až dodnes. Administratívne
záležitosti vybavovala aj v slovenčine,
bola vzdelaná, dobrosrdečná, spravod−
livá, prispôsobivá, preto ju poddaní mali
veľmi radi.
   Je známe, že prvý kostol v Polomke
bol drevený. Polomský farár sa spočiat−
ku staral o pastoráciu celého Horehro−
nia. Okolo roku 1611 ku Polomke patri−
la Heľpa a od roku 1611 aj Závadka. V
Polomke a v Šumiaci bol v tomto obdo−
bí evanjelický farár, neskôr v Závadke
pravoslávny pop. Keď bol postavený
nový murovaný kostol v Polomke, r.
1669 zeman − Jakub Hrebla, sa zavia−
zal pred farárom Jánom Filipovičom
podporovať kostol z príjmov vlastného
pivovaru od každého okova piva platiť
polturák. Tento záväzok prevzala na
seba dedina, keď prešiel r. 1674 pivo−
var do jej vlastníctva.
     Nechceme sa vrátiť k starej tradícii
aj dnes? Č keby sa v Polomke opäť
varilo pivo?           Mgr. Mária Oceľová
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    Tak a je tu čas, kedy sa pomaly
musíme rozlúčiť so zábavami a pri−
pravovať sa na Veľkú noc pôstom.
Toto obdobie sa nazýva Fašiang. Už
sme si akosi zvykli na to, že Fašian−
fové pochovávanie basy sa vytrati−
lo. No napriek tomu FS nezabúda a
stále prekvapuje novými predstave−
niami. Tentokrát pripravili pre
všetkých “skalných” a nielen ich krás−
ny program spojený s “krstom” prvé−
ho a snáď nie posledného CD nosi−
ča. Naše prekrásne spevy a tance
striedali scénky. Ale pekne po poriad−
ku. Predstavenie začali ženy, ktoré
vymenili chlapi. Dievčatká boli tiež
veľmi milé a pripomenuli deťom aj ich
rodičom detské riekanky, ktoré nás

   V.d.p dekan Ján Golda je pocho−
vaný vo vzácnej železnej záhrad−
ke. Nad jeho hrobom stojí hodnot−
ný mramorový pomník. Na miesto
svojho strýka nastúpil Ferdinand
Golda. Narodil sa v Polomke, kde
jeho otec bol lesníkom. Gymná−
zium a teologické štúdia ukončil v
Rožňave. 29. januára roku 1903
bol vysvätený za kňaza biskupom
Jánom Ivánkovicsom.
   Kaplánil na rôznych miestach
ako: Divín, Krásna Hôrka, Podhra−
die, Polomka, Muránska Huta,
Gelnica, Stará Halič, Lom a Rož−
ňava. Ako rožňavský administrá−
tor in spivitcia litrus odišiel 15. ja−
nuára 1911 za štátneho adminis−
trátora do Ratkovskej Lehoty, kde
14. februára oho roku sa stal fa−
rárom, avšak už 27. apríla prezen−
tori hercega Filipa Koburga ho vy−
menovali za farára v Polomke.
   Roku 1912 dal pokryť ohradu
cintorína a farskej záhrady šindľa−
mi. Roku 1914 v máji dal stavať s
peňažitou pomocou miestneho ur−
bariátu farské hospodárske budo−
vy, murované, pokryté eternitom,
byt pre kaplána a kanceláriu. Sta−
viteľom bol Ondrej Značko z Dob−
šinej. Stavba stála 14 000 korún.
Len čo stavbu dokončili 21.júla
1914, ihneď bola vyhlásená mo−
bilizácia do vojny.
   Muži odchádzali ku svojim plu−
kom sprevádzaní nárekom žien a
detí.  Aj miestny kaplán Ernest
Steffko odišiel  do vojny. Jeho
miesto pre nedostatok kňažstva
bolo viackrát voľné počs vojny. 9.
februára roku 1917 na vojnové
potreby vojaci rekvirovali zvony. Z
polomskej veže kostola zobrali
dva zvony. Aj zo Závadky zobrali

   V Polomských Novinkách v júni 2006 sme Vás informovali o reprezento−
vaní našej obce v Maďarsku. Naši priatelia zo Szegedu chodia na Sloven−
sko v zimných mesiacoch na lyžovačku. Tento rok sa chystali otestovať naše
lyžiarske stredisko. Prišli 18. februára 2007. Bohužiaľ snehové podmienky
boli také ako boli a tak lyžovali v stredisku Tále. Napriek tomu nás poctili
svojou návštevou. Hneď na druhý deň po ich príchode sa uskutočnila zaují−
mavá beseda so žiakmi našej ZŠ a básnikom Jurajom Dolnozemským, kto−
rý žije a tvorí v Slovenskom Komlóši. Vypočuli sme si úryvky z jeho tvorby a
veľmi zaujímavé rozprávanie o živote Slovákov, ktorí národnosť slovenskú
zdedili po svojich predkoch, v časti Maďarska zvanej dolná zem. Prvé gene−
rácie Slovákov sa v tejto časti usadili už pred tristo rokmi a napriek tomu
slovenská komunita je stále živá a nezaniká.
   S účastníkmi zájazdu sme sa stretli aj na spoločenskom podujatí. Ponúkli
sme polomské jedlo, zaspievali polomské piesne a zaspomínali na vlaňajší
pobyt v Szegede. Pán Juraj Dolnozemský napísal pre túto príležitosť pre
nás všetkých polomčanov tuto báseň:

   Po úspešnom galaprograme, ktorý toto hudobné dielo o
Polomčanoch, pre Polomčanov a nielen pre nich, viedol do
života, máte možnosť si CD zakúpiť. Tí, ktorí to nestihli počas
programu, si ho môžu zakúpiť v predajni papiernictva a poh−
rebníctva v Polomke a v TIK−u v Brezne. Patrí viac menej do
každej rodiny ( veď všetci sme polomčania), ale svojou ume−
leckou hodnotou je vhodné aj ako darček pre priateľov, zná−
mych a príbuzných. Prečo by sme sa nepochválili ak máme
čím. A cena 150,− Sk naozaj nie je taká vysoká a ako darček
iste poteší. Cd obsahuje okrem 40 piesní aj textový materiál s
textami piesní v pôvodnom nárečí a historickými fotografiami
polomčanov a pôvodných krojov.                                        rr

    “My vieme, že nie sme žiadne hviezdy”, odznelo v záverečných slovách pani
Pisárovej na večernom krste CD nosiča Breziniek. Myslím, že jej s čistým svedo−
mím môžem oponovať. Ste hviezdy. Bývam tu 22 rokov, no s krajším kultúrnym
zážitkom som sa ešte nestretla. Všetky vaše vystúpenia boli pekné, ale tomuto sa
nevyrovná ani jedno. Teraz ste tvorili jeden celok − jednu nádhernú “hviezdu”.
Všetkým, ktorí stvorili tú nádheru vrelá vďaka. Dúfam, že aj naďalej sa budeme
môcť tešiť na vaše vystúpenia, pri ktorých nám pookreje duša a naplní sa srdce
pýchou na prekrásne zvyky starých materí.

N. Obrtancová

Fašiangový program pri príležitosti
vydania CD nosiča Brezinky, Brezinky

naučili naše staré matere. Scénka Na
kare bola napriek jej smutnému ná−
zvu veľmi veselá. Jej protagonisi boli
skutočne presvedčiví. Žeby to u nás
takto “fungovalo”? To snáď nie. Veď
my sme dobrí, prajní ľudia a už vô−
bec nepoznáme ohováranie. No nie?
Po scénke opäť nastúpila spevácka
a tanečná skupina, ktorá svojimi “du−
pákmi” prehlušovala potlesk divákov.
Mali sme dokonca možnosť naživo
vidieť rozprávku Maťko a Kubko. Naši
mladí herci boli úžasní. Pre buráca−
júci smiech sa im mnohokrát nepo−
darilo doviesť vety do konca. Tým sa
potvrdilo, že komici majú veľký talent.
Aj hostia, ktorých si FS Brezinky pri−
zvali ukázali, že sú ich dobrou kon−

kurenciou. Zlatý klinec programu bol
dlho očakávaný “krst” CD−čka Brezin−
ky, Brezinky. Krstilo sa ako ináč, tra−
dičným polômskym jedlom s názvom
Podlev, ktorý si pamätajú hlavne tí
starší. Krstným otcom sa stal pán sta−
rosta Ing. Ján Lihan, ktorý si vyskú−
šal tanec s vedúcou súboru pani
Martou Pisárovou. Teda pán staros−
ta, klobúk dolu. Týmto ste nás milo
prekvapili, hoci vám to nešlo tak dob−
re, ako šéfke súboru. Ale dlhé rôčky
v súbore by  to napravili. Možno.
Počas celého tohto predstavenia sú−
boristi prezentovali pesničky, ktoré sú
zvečnené na CD a nemajú sa za čo
hanbiť, práve naopak, o čom svedčí
aj záverečný potlesk spojený so stan−

ding ovation. Tento druh chvály od−
znel v kinosále po prvýkrát a ostáva
len dúfať, že nie posledný. Takže vďa−
ka vám všetkým, ktorí ste stáli pri zro−
de tohto diela. Na záver dodám len

prianie, aby takých ľudí ako ste vy,
bolo čoraz viac, a aby sme ich my
ostatní, ktorí nie sme obdarení taký−
mito schopnosťami ocenili a nehanili.

M.Mesiarkinová

CD Brezinky, Brezinky je na svete

Priatelia z Maďarska
v Polomke

Pozdrav z juhu...
Sme som ako doma!
Milí naši
Závidím Vám hory, lesy
Každé slovo skoro o tom svedčí!

Oči mámi celý kraj
Náručiami dušu objíma
Tá vlasť prapredkov
Ten ctihodný
Slovenský raj!

Vo vašom kruhu
Sviatočné šaty oblečú si aj všedné dni
Snívam
Znova prežívam viacstáročné sny!

Joj tie túžby
Našiel som im prameň
Ani vďaky amen!
Ktoré spájajú nás!

Neváham
Preto úprimnú lásku mi váľa
Do srdca čas
Babičkinu pieseň potíšku
Opakujem zas!

Z našich cirkevných dejín
dva zvony. Potom 17. novembra
roku 1917 z polomskej veže kos−
tola zobrali aj tretí zvon. Štát pla−
til za jeden kilogram zvonovin štyri
koruny. Obnos za zobraté zvony
bol uložený v Rožňave v pokladni
náboženských základin ako zákla−
dina nových zvonov. Roku 1920
vdova Mária Šušorová rodená
Šandorová dala postaviť železný
kríž na Rokyťanke. Roku 1921
vdova Mária Miklošková dala po−
staviť železný kríž na Voniacom.
Roku 1922 obnosom 20 289 Kčs
bola obnovená maľba kostola a
hlavného oltára. Boli postavené
dva bočné oltáriky, jeden so so−
chou Božského srdca a druhý so
sochou Kráľovnej svätého ružen−
ca. Krížovú cestu s obnosom 4555
Kčs zadováži lveriaci Ján Šandor.
   Roku 1924 boli zadovážené dva
nové zvony, stredný a malý. Stred−
ný váži 420 kg, hlas má B 1, na
ňom je obraz svätého Jozefa s ná−
pisom: I.Jozeph ova pro nobis. Na
druhej strane nápis: Od hromobi−
tia a búrky vysloboď nás Pane.
Malý váži 200 kg, hlas má Cis 1.
Na ňom je obraz svätého Vende−
lína s nápisom: Svätý Vendeline,
ochraňuj nás. 23. decembra 1924
bol Ferdinand Golda vymenovaný
za inšpektora okresu hronského.
Roku 1925 bolo na faru zavede−
né elektrické osvetlenie.
   20. apríla roku 1925 sviatosť bir−
movania vyslúžil v.d.p Marián Bla−
ho, banskobystrický biskup. Roku
1925 bola vystavaná Kaplnka Se−
dembolestnej Panny Márie, stav−
ba stála 18 000. Stavali ju Liptáci.
Roku 1926 bol založený aj tretí
zvon, váži 750 kg, hlas má Eis. Na
ňom je obraz sv. Jána Krstiteľa s

nápisom: S. Ivames, Baptista ova
pro nobis! Na druhej strane obraz
ukrižovaného s nápisom: Polom−
ským veriacim žehnaj Pane. Všet−
ky tri zvony stáli 51 721 Kčs, zo
zbierok ver iacich z Ameriky a
doma a čiastočne zo základiny na
nové zvony.
   15. novembra bola v Závadke
zriadená experitúra. Miestny kap−
lán sa tam presťahoval, úrad ne−
viedol, matriky boli uložené v Po−
lomke. Prvý exponovaný kaplán
bol Pavol Kojnok.
   9. júna 1927 bola vykonaná ka−
nonická vizitácia vdp. Michalom
Babničom, rožňavským biskupom.
23. septembra 1927 bol Ferdinand
Golda vymenovaný za tit. Kanoni−
ka. V decembri 1927 bolo do kos−
tola zavedené elektrické svetlo.
Stálo 10 200 Kčs. Zbierku na ten−
to účel konal v Amerike i doma
Anton Mikloško.
   Spravovanie veľkostatku cobur−
govského prevzal štátny pozem−
kový úrad a s tým i patronátske
povinnosti. Roku 1928 v apríli tu
pôsobili sv. misie prezentované
tromi pátrami Redemptoristami. V
mesiaci máji 1928 bola obnovená
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého.
V marci roku 1929 prebieha du−
chovná obnova sv. misie, ktorú
vykonali traja pátri Redemptoris−
ti. 19. júna 1930 vdp. Michal Bab−
nič, biskup rožňavský, vyslúži l
sviatosť birmovania a vykonal i vi−
zitáciu polomskej farnosti.
   6.februára roku 1931 zomrel de−
kan, tit. Kanonik Ferdinand Golda,
pochovaný je v tesnej blízkosti
svojho strýka, tiež v hodnotnej
železnej záhradke a jeho hrob strá−
ži elegantný mramorový pomník.
Podľa cirkevnej kroniky napísala

Mgr. Mária Oceľová.

Hviezdy nielen na oblohe
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“Už ho máš?”
“Pravdaže.”
“Skade?”
“Napálil som si.”
“Spravíš aj mne?”
“Jasné.”
Aj takto ľahko môžete mať polomské CD− čko. Niekedy
aj zadarmo, v horšom prípade za pár korún, záleží od
šíriteľa. Kto ba zaň dal 150,−Sk? A načo by komu bol
zoznam piesní? A kto to spieva, to už vôbec nie je
dôležité. Len načo Ti potom také CD−čko je? Zo zveda−
vosti alebo čoho?
Nuž aj taká býva naša “ polomská hrdosť.” Ale samo−
zrejme veľká česť výnimkám, ktorí pochopili o čom
polomské CD− čko je a aká má hodnotu.

Stály čitateľ

   Priblížme si ako takáto stanica fun−
guje. Ako základ substrátu sa použí−
va siláž z 200− 400 ha v nasledov−
nom zastúpení: 70% kukuričná siláž,
15% slnečnicová siláž, 15% trávna
siláž. Silážne šťavy sú odvádzané
priamo do fermentora. Stanica je

Postreh mesiacaRiešenie pre energiu
    Bioplyn nie je vynález posledných rokov, ale aj na−
priek tomu je jeho využívanie v dnešnej dobe nedosta−
točné. Viaceré krajiny (medzi nimi aj Slovensko) sa sna−
žia podporovať alternatívne zdroje energií. Jednou z týchto
krajín je i Rakúsko, kde je v súčasnosti postavených viac
ako 800 bioplynových staníc. O návšteve výpravy z Po−
lomky na jednej z takýchto staníc sme Vás informovali v
minulom roku. Táto možnosť získavania energie pre vy−
kurovanie a elektrickej energie pre našu obec neostala
ležať ľadom. Získavajú sa poznatky o možnosti realizácie
takejto stanice aj v Polomke.

postavená na ročný výkon 4 000 000
KWh elektrickej energie( pokryje po−
trebu cca 1200 domácností) a 4 300
000 KWh tepla. Zaujímavé je aj rie−
šenie s vyfermentovaným digestátom
− čiže odpadom. Bežne je tento pro−
dukt vyvážaný na pole ako klasický

hnoj, avšak s lepšími rozkladnými
vlastnosťami. Časť odpadu sa balí do
vriec a predáva sa záhradkárom, kto−
rí ním zamenili umelé hnojivá.
Pre vypracovanie štúdie o realizácii
takejto stanice v Polomke a násled−
ne pre vypracovanie projektu je po−
trebná aj pomoc Vás občanov. V naj−
bližších dňoch obdržíte dotazníky o
spotrebe vykurovacej a elektrickej
energie vo vašich domácnostiach, o
spôsobe vykurovania a príprave tep−
lej úžitkovej vody. Žiadame Vás o
dôsledné vyplnenie dotazníkov a ich
vrátenie nakoľko po prvej etape ( kde
sa uvažuje o vykurovaní škôl a ve−
rejných budov týmto spôsobom) by
sa táto možnosť mohla rozšíriť aj o
vykurovanie rodinných domov.

Ing. Ján Lihan, starosta obce


