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Nový Rok
Každý rok sa 1. januára schádzajú štátni a cirkevní predstavitelia v chrámoch, aby spoločne prosili v prvý deň nového roka
o pokoj a požehnanie pre svoj národ. Nie je to inak ani v našej
obci. Na novoročnej svätej omši sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce p. Ing. Jánom Lihanom, zamestnanci obecného úradu spolu s predstaviteľmi cirkvi
a farníkmi a členovia folklórnej skupiny Brezinky. Spoločne prosili
o požehnanie pre Polomku a všetkých jej obyvateľov. Po svätej
omši na farskom úrade sa novoročný prípitok p. kanonika Jozefa
Palušáka niesol v duchu prosieb o blaho našich občanov a farníkov. Zúčastneným predniesla novoročný príhovor aj pani Mária
Oceľová. Na záver sa ku všetkým prítomným prihovoril starosta
obce a spoločne podvihli poháre k novoročnému prípitku. Veríme, že ako na Nový rok, tak po celý rok sa budeme spoločnými
silami a spoluprácou snažiť o rozvoj našej obce.
Oj, vďaka, Pane, za tú Zem,
čo tancom svojím hravým
rok nový privádza nám sem
v kolíske s nežným páperím.
Oj, vďaka, Pane, za milosť,
že Ti dnes môžeme vďaky vzdať,
poklony našej nie je dosť
za to, čo všetko vieš nám dať.
Pomôž nám, Pane, žiť s Tebou
a stále podľa Tvojho priania,
tak v sprevádzaní Božou velebou
splnia sa naše želania.
Vážený pán starosta, vážení poslanci obecného zastupiteľstva, duchovní otcovia, mládež, priatelia, alebo na tejto posvätnej pôde sestry a bratia.
Dovoľte mi nadviazať môj príhovor na moju modlitbu, pretože
dnes – 1. deň v novom roku máme všetci svoje vyslovené i nevyslovené túžby, sny i želania.
Želania, ktoré i pred rokom boli vyslovené iba polohlasne a dnes
sa splnili, alebo sa plnia, či už na poli obecnom, alebo na poli
cirkevnom. A nie je toho málo. Veď, kto má otvorené oči a chce
vidieť, vidí. Je milé, že pôsobenie Ducha Svätého preniká i do
iných spoločenských sfér. A tak postupne dochádza k pochopeniu, že čo, kto, od koho a akou formou vyžaduje. Potom takáto zdravá spolupráca prináša zdravé ovocie. A o to hlavne nám
v tomto novom roku ide. Na záver si prijmite môj novoročný vinš.
Nech je vždy náš pohľad priamy.
Nech pohráva úsmev v tvári.
Nech je bystrá naša hlava.
Nech nás stretá čestná vrava.
Nech nám nikdy nezhrdzavie
humor, láska, pevné zdravie.
Po celý náš rok
nech je šťastný každý krok.
Urobme vždy dobrý čin.
Pripime si čin, čin, čin.
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Mária Oceľová

Čaro Vianoc
Choroby nás neobchádzajú
Aj v srdci diecézy
sa dá zabaviť
Na troch kráľov
Oznamy pre občanov

Novoročný príhovor
starostu obce
Vážení spoluobčania !
Opäť prežívame prvé hodiny nového roka,
podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme svoje želania pre rok, do ktorého
sme práve vstúpili.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre
každého z nás znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov,
ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas
obzretia sa za tým, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý
a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením,
smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Rok 2009, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach, zostane už
len v našich spomienkach. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej, alebo osobnej. Pri pohľade na minulý rok
ale najmä na dni, ktoré sú pred nami, je treba povedať,
že nadchádzajúce obdobie nebude pre našu obec o nič
ľahšie ako obdobia, ktoré ho predchádzali.
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil a prihovoril sa k Vám v prvom vydaní Polomských noviniek v roku
2010, do ktorého vstupujeme tak trochu aj s obavami,
čo prinesie, pretože bude pre Slovensko a jeho obyvateľov bezpochyby ťažším, ako bol ten uplynulý. Bude to
rok skúšok a nových zmien, na ktoré si budeme musieť
zvykať. Skončil sa rok 2009, ktorý považujem pre našu
obec za úspešný, a preto je potrebné nakrátko sa zastaviť a zhodnotiť úspechy, najvýznamnejšie udalosti,
načrtnúť nové výzvy, ale aj zamyslieť sa nad niektorými problémami či nezdarmi a hľadať z nich východiská.
V rámci pomoci EÚ Slovensku sa vytvorili podmienky aj pre našu obec, aby sme mohli požiadať o pridelenie finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov. Vypracovali sme niekoľko projektov či už v oblasti
kultúry, školstva, občianskej vybavenosti, rozvoja obce
a turistického ruchu.
Rok 2009 sa niesol v znamení investičných stavieb a
rekonštrukcií. Dominuje rekonštrukcia základnej školy, prestavba obecného úradu, vybudovanie kanalizácie na ulici Záhradnej, rekonštrukcia verejného osvetlenia, dokončenie automatizovaného systému miestneho rozhlasu, čo určite prispelo k zvýšeniu komfortu
bývania, ale aj k zvýšeniu ochrany životného prostredia
v našej obci. Mnoho síl, energie a finančných prostriedkov zobrala príprava malých projektov zo zdrojov EÚ.
Odovzdali sme projekt na zmenu palivovej základne
ZŠ a obecných budov, tiež projekt splaškovej kanalizácie. Oba projekty spolu presiahli výšku 3 500 000 €. Ich
vyhodnotenie očakávame v I. štvrťroku 2010. V týchto
dňoch finišujeme na projekte Regenerácia sídiel, ktorý
je rozšírený o rekonštrukciu ďalších ulíc.
Úspešne bol vyhodnotený projekt pod názvom Zberný dvor vo výške 880 000 €, v ktorom je zahrnutá rekonštrukcia skladu umelých hnojív a nákup techniky na separovaný zber.
V ochrane životného prostredia má naša obec najväčšie nedostatky. Veď posúďte spolu so mnou. Zber TKO
vykonávame každé tri týždne, pravidelne zbierame separovaný odpad, veľkoobjemový odpad a elektrotechnický materiál. No napriek tomuto úsiliu neustále pribúdajú čierne skládky v našom katastri. Nezáleží nám na

prostredí kde žijeme? Takto sa predstavujeme
našim návštevníkom?
No nielen stavebným ruchom žije obec. Kultúra, šport a duchovná oblasť sú neoddeliteľnou
súčasťou života obce. Uskutočnilo sa množstvo
kultúrnych a športových podujatí. Folklórny súbor Brezinky má za sebou úspešný rok svojej
činnosti, o čom svedčí účasť na celoslovenskom
kole prehliadky folklórnych súborov v Liptovskom Mikuláši, víťazstvo na prehliadke v Dubnici nad Váhom, účasť
na festivale Podpolianske slávnosti v Detve a množstvo
iných vystúpení. Spolu s detským folklórnym súborom,
ktorý bol taktiež úspešný a postúpil na krajské kolo prehliadky detských súborov, oslávili svoje jubileá.
Mládež ako aj všetci obyvatelia obce majú množstvo
príležitostí napĺňať svoje voľno časové aktivity. V uplynulom roku sme postavili a dali do užívania dve multifunkčné ihriská, jedno v základnej škole a druhé v areáli športového štadióna, ktoré na našu radosť maximálne využívajú nielen futbalisti, ale aj tenisti.
Členovia hasičského zboru zorganizovali u nás súťaže
hasičského športu v ktorom naši mladí hasiči žali úspechy. Pozdvihla sa aj úroveň futbalu v našej obci. Pomohli
sme pri zakladaní futbalového klubu prípravky, mladších
a starších žiakov 1. FK Horehron
Veľa času by bolo potrebné na vymenovanie všetkého čo sa urobilo. V tento slávnostný deň Nového roka
je však potrebné hľadieť dopredu, na dni, ktoré sú pred
nami a naplánovať to všetko, čo je ešte potrebné urobiť.Aj v tomto roku 2010 má obec mnohé plány. Dokončiť rekonštrukciu ZŠ, splaškovú kanalizáciu spolu
s rekonštrukciou vodovodu podľa schváleného projektu z EÚ a realizovať projekt Zberného dvora. V prípade
úspešného vyhodnotenia podaných projektov sa bude
pokračovať podľa schváleného harmonogramu práce.
Na konci roka 2009 má obec úver vo výške 17 900 €. I
napriek tomuto úveru obec uzavrela rok s prebytkovým
plnením, ktorý bude použitý ako spoluúčasť na schválených projektoch z EÚ.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť
a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí
akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho, športového i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v
rukách jej občanov.
Veľmi si želám, aby sme sa už konečne v obci nerozdeľovali na rôzne tábory, len kvôli ješitnosti, závisti a neuspokojenia niektorých jednotlivcov. Je až zarážajúce,
ako niektorí jednotlivci dokážu ubližovať, ničiť a poškodzovať tak obecný ako aj súkromný majetok. Želám si,
aby tento negatívny jav z našej obce vymizol, aby sa vrátila medzi nás tolerantnosť, vzájomná úcta, pochopenie,
ľudskosť a súdržnosť. Iba spoločnými silami dokážeme
našu peknú obec zveľaďovať a budovať.
Všetkým úprimne ďakujem za spoluprácu a pomoc
pri riešení problémov, presadzovaní aktivít a plánov v
prospech nás všetkých. Pevne verím a dúfam, že naša
spolupráca bude pokračovať aj v novom roku. Prajem
Vám v novom roku veľa fyzického a duševného zdravia, spokojnosť a svornosť vašim rodinám, úspech vašim rozhodnutiam, silu a vieru v každodennom bytí,
úctu, toleranciu, optimizmus a lásku vašich blízkych
a vašich priateľov.
Ing. Ján Lihan, starosta obce
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v mesiaci január 2010
Maruškin František, SNP 7 – 85 rokov
Skaloš Pavel, SNP 114 – 85 rokov
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte
veľa rokov spokojného života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december 2009
Narodení : 0
Prihlásení: Ing. Ľubomír Švidraň, Jánošíkova 38
Ing. Anna Švidraňová, Jánošíkova 38
Martin Švidraň, Jánošíkova 38
Odhlásení: Omasta Marián, SNP 94
Murín Michal, SNP 51
Murínová Ingrida, SNP 51
Murínová Melánia, SNP 51
Murín Martin, SNP 51
Ing. Ján Lenhardt, Odbojárov 62
Zomretí:
Belko Martin, Jegorovova 14 – 59 r.
Tokár Štefan, Nálepkova 9 - 56 r.
Lihan Marián, Śtúrova 53 - 52 r.
Medveďová Mária, SNP 83 - 88 r.
Miklošková Anna, Jánošíkova - 39 r.
Počet obyvateľov k 31.12.2009 – 3027

SPOMÍNAME
Neplačme, nechajme ho tíško spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mu už dopriate s nami dlhšie žiť,
nebolo lieku, aby ho mohli vyliečiť.
Dňa 14.1.2010 sme si modlitbou a svätou omšou pripomenuli 1. výročie smrti nášho milovaného syna, manžela, otca,
starého otca
Milana Oceľa
S láskou v modlitbách si naňho spomínajú mama, manželka Terka, dcéra Iveta so synmi, Marcela s rodinou, Erika s rodinou a syn Roman, sestra Anna s rodinou, brat Jozef s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Čaro Vianoc
v Polomke
Najkrajšie sviatky v roku sú
zasnežené pokojné Vianoce.
Čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si
sadáme s spoločnému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac
uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamená veľa aj pre našu
veľkú rodinu Polomčanov. Sú
symbolické pre každého bez
rozdielu viery, národnosti, či
príslušnosti k niektorej z ľudských rás.
Dúfajme, že pani Zima nebude skúpa a našu dedinku
prikryje biela perinka jemného snehu. Belosť symbolizujúca čistotu duše, vždy priťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej sviečky – symbol blížiacich sa
Vianoc, ktoré určite rozžiaria plameňom naše srdcia
a naše vnútro.
Veď každý z nás s vďakou
prijíma teplé ľudské slovo,
pohladenie či pohľad. Vianoce- tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku
sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené sa líšia
od národa k národu a sú veľmi rozmanité. Na Štedrý deň
v našom vyzdobenom Božom
chráme, začíname sláviť Vianoce. Veriaci sa zúčastňujú
polnočnej omše, aby oslá-

Choroby nás neobchádzajú
Mnohí z nás si uplynulé vianočné sviatky ani veľmi neužili pre
klasické pokašliavanie, posmrkávanie a kýchanie. Na tých, ktorí
ich v zdraví zvládli to možno čaká už teraz. Nie potrebné utekať
hneď do lekárne, máme mnoho iných metód ako sa týchto neduhov zbaviť. Je však potrebné si ujasniť na začiatku, či ide o chrípku alebo ,,len“ nachladnutie.
Rozdiel medzi chrípkou a nachladnutím:
Chrípka – začiatok ochorenia je náhly, prvými príznakmi sú slabosť a vysoká horúčka. Typické sú silné bolesti hlavy, svalov a končatín, teplota nad 38 °C.
Pacient cíti prudký úbytok síl a od začiatku ho trápi suchý, bolestivý kašeľ. Dĺžka
liečenia – 7 – 14 dní.
Nachladnutie – nástup choroby je pomalý, začína škriabaním v krku. Bolesti hlavy sú veľmi časté. Bolesti svalov a
končatín sa môžu, ale nemusia objaviť.
Sprievodným javom býva i zvýšená teplota, maximálne do 38 °C. Kašeľ sa objavuje až na konci nachladnutia, pacient
väčšinou nepociťuje výrazný úbytok síl a
lieči sa 7 – 9 dní.
Sirup z cibule lieči angíny, nachladnutia,

chrípky a najviac obsahuje vitamín C. Je
vhodný pre deti, pretože je sladký – vrstvy
nadrobno nasekanej cibule sa presypávajú cukrom a vytečená šťava sa podáva po lyžičkách.
Jednoduchou a obľúbenou liečbou bolo
nakrájať kvaku na plátky a posypať ich
hnedým cukrom: cez noc vznikol hustý
sirup, ktorý mal tíšiť kašeľ.
Mrkvový sirup od kašľa
Pokaľ máte kašeľ, pripravte si sirup z pol
litra mrkvovej šťavy a štyroch lyžíc medu.
Nevarte, ale iba premiešajte do zhustnutia. Sirup užívajte päťkrát denne po jednej lyžičke.
Slepačia polievka
Dobrá slepačia polievka nielen nasýti, ale aj zmierni príznaky nachaldnutia.
Prečo? Pretože zabraňuje tvorbe neu-

vili narodenie Ježiška a zaspievali si najkrajšiu vianočnú
pieseň – tichá noc, svätá noc.
Poďakovanie patrí ženskej
a mužskej speváckej skupine, našej mládeži a všetkým
účinkujúcim, za ich vystúpenia počas vianočných sviatkov v Božom chráme.
Do nového roka 2010 že-

rophilov, čiže bielych krviniek, ktoré zvyšujú tvorbu hlienu. Dajte si najmenej dva
taniere denne.
Octové ponožky proti horúčke
Zmiešajte 2 PL octu s litrom vody. Potom
namočte 1 pár vlnených ponožiek do vody
teplej 35 až 36 °C. Ponožky zľahka vyžmýkajte, natiahnite na nohy až po lýtka
a na ne navlečte pár suchých ponožiek.
Nechajte 10 až 15 minút pôsobiť. Ak horúčka po hodine neklesne, ešte raz navlečte vychladnuté octové ponožky. Nepoužívajte pri zimnici a studených nohách.
Cibuľové vrecká
proti bolestiam uší
Nakrájajte 2 až 3 malé cibule a v troške vody ich poduste jednu až dve minúty. Teplú cibuľu potom zabaľte do bavlnenej handričky. Skôr než si to dáte na uši,
vyskúšajte na líci, či je teplota cibule príjemná. Potom zafixujte čiapkou alebo šálom a na ušiach nechajte do dvoch hodín.
Zemiakový obklad proti kašľu
Uvarte 4 až 6 stredne veľkých zemiakov. Rozložte si utierku na riad a obložte ju papierovými kuchynskými utierkami.
Na ne položte domäkka uvarené zemiaky a roztlačte ich vidličkou. Potom utier-

láme veľa zdravia, šťastia
a božieho požehnania dekanovi farnosti Mgr. Jozefovi Palušákovi, pánovi farárovi Kolivoškovi, starostovi obce Ing. Jánovi Lihanovi, zamestnancom obecného úradu a občanom obce
Polomka
- Mária Horváthová

ku zviňte tak, aby vznikla plocha veľká
približne 20 x 20 cm. Položte na hrudník
a pripevnite šálom. Obklad odstráňte, až
keď je studený.
Inhalácia proti nádche
Horúca para zvlhčuje nosnú sliznicu a
uvoľňuje pevné hlieny. Uvarte 2 litre vody.
Do veľkej misky, pridajte 3 PL soli, za hrsť
kamilkových kvetov a zalejte horúcou vodou. Potom sa nakloňte nad misu a prikryte sa uterákom. 10 minút zhlboka dýchajte nosom. Soľ pôsobí dezinfikujúco
a uvoľňuje hlieny. Kamilky tlmia zápaly.
Ľudia s alergiou na kamilku by mali tieto
kvety radšej vynechať.
Tvarohový zábal
proti bolestiam hrdla
Tvaroh chladí, tlmí bolesti a zápaly.
Vezmite si bavlnenú handričku a potrite ju 500 g tvarohu v približne pol centimetrovej vrstve. Handričku zviňte do formy šálu tak, že medzi hrdlom a tvarohom
bude len jedna vrstva látky. Obklad zahrejte na radiátore na teplotu tela a potom oviňte okolo krku. Ešte zafixujte druhou bavlnenou handričkou a nakoniec si
oviňte okolo krku šál. Zábal noste tak dlho,
dokým tvaroh nevyschne.
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Vianočný program
Vianoce sú okrem iných nádherných hodnôt aj dňami, keď sa zrazu nikam neponáhľame, máme čas na rozhovor s priateľmi, na milé slová ktoré sme dávno nevyriekli,
na potechu svojej duše. Jednou z možností načerpať duševnú krásu je isto aj vianočný
program na prvý sviatok vianočný. Členovia detského súboru a folklórnej skupiny Brezinky pre vás takýto program pripravili pod názvom Štedrý večer.
Príbeh chorého chlapca,
lo zblúdilého syna domov,
jeho slepej mamičky, smutnej
oľutoval svoj nečestný život,
sestričky a nečestného brapotešil matku aj sestru a prita (Ján Horváth ml.), prinútil
navrátil zdravie chlapčekovi.
nejedných vyroniť takú malú
Mládežníci sa predviedli ako
slzičku. Našli sme sa v ňom
betlehemci, tak ako sa voasi všetci. Všetci sme možno
ľakedy chodilo po domoch
aj keď nechtiac ublížili slovom
s betlehemom. Počas týchči skutkom. Rozprávanie matto vianočných sviatkov si to
ky o narodení Ježiška, doplaj vyskúšali a potešili mnonené hrou svetla a tmy nad
hých ľudí v nejednom dome.
nádherne postaveným živým
Vinše a priania umocnila pieBetlehemom, popretkávané
seň Zvony sa nám rozjasakrásnymi vianočnými piesli z veží v podaní súboristov
ňami maestrov Dvorský, Gott, Habe- činu za klávesmi, ktorá výborne hra- a to už vyvolalo zimomriavky v obecenra (v našom podaní Šuchaň, Kohút, Li- la a ešte lepšie spievala. Nežný hlas stve. Tichá noc, svätá noc s prskavkahan) prežíval každý divák. Deti úžasne Andrejky Kirchovej zo Závadky umoc- mi pripomenula všetkým, o čom vlastzahrali každú postavičku z Betlehema nil slávnostnú atmosféru programu. ne Vianoce sú. Z programu isto odcháa ostatné zaspievali koledy a vinše. Ur- Nakoniec to s rodinou z príbehu dob- dzal každý s nádherným pocitom počite ste nemohli prehliadnuť útlu diev- re dopadlo, čaro Vianoc prinavráti- koja, spolupatričnosti a krásy v duši.

Aj v sídle diecézy sa dá zabaviť
(pisanuo chocjak)
V piatok 27. 11. 2009 zme sa dohodli ze pôjdeme v sobotu 28. 11. 2009 o pou jednej do
školy voliť a potom o jednej sjedame do autobusa. A tak zme v krojoch volili, čo narobilo kušťok rozruchu, ale čo, veť tie volebnje komisie tam aj tak sedeli celý deň, ako kvoky
na vajcoch a nik im neprišou. Do konca Sojku odchytiv redaktor z Reginy, žeby mu čo,
to, povedau o voľbach. Fero mu takuo povedav, že ani redaktor, ani my a ani Fero sam
neznal že o čom. Po šťaslivom odvolení, keť zme podajedni až na tretí raz našli svoju volebnú miestnosť, zme sjadli do autobusa, čo ho šoféroval Bolfa. A pohli zme sa do Rožňavy, o 13.00, aby zme mohli učinkovať na folklórnom festivale Rok na Gemeri.
Najsamprv zme sa museli staviť pred a neprehľadný úsek a že budú prekážať tlakom. Nemožeme si uľať a ľen sa drJonaska na heľpianskom námestí, tam ostatnej doprave tým, že budú vytvárať žať vo vedne a ticho musime buť atď..
zme si skočili na tu nohu na tu pjatu to neočakávanú prekážku na ceste a už aj Ešťe šťešťa že aj mi chlopi mame svoje
to to.., nabrali zme heľpianov, prešli tak tam na situácii nič nezmenia, nepo- finty, kotrie z pochopiteľnich pričin nezme čez čestu a spokojne zme mohli slúchli a išli mudrovať na miesto zrážky. uvádzam. Dokonca aj keť zme si kceli
isť. Samozrejme, že na pravom pred- Vytvárali sa tam naozaj dosť napäté si- isť pozreť sidlo rožňavskej diecezy, ta
nom sedadle už sedev osvedčený, samostatný, nezávislý(na elektrike) navádzací systém Dží-pí-es a tomu sa rozhodnu pomáhať zmodernizovaný navádzací systém Fero Bučko. Jáj, lebo to
nie ľen tak do Rožňavy sa dostať?! Veť
to je pre našinca celí svet. Čože, keť
idete do Popradu, aľebo do Poľska , to
je ľahko. Odbočíte na ,, Pustom polu“
do ľava a ide sa. Ľenže na Rožňavu
ako zme zistili treba odbočiť do prava.
A tak odbočujeme do prava, ,, škriabame sa do Stratenej“, až zme sa viviezľi hore nad Mlynky, kďe zme si dali cikpauzu. Naše zeny sa cudovali, že jak
môžu toti naši fajčiari aj čúrať aj tahať,
lenže horší sa majú fajčiari keť sedia
v záchode. Tak neznajú či ťahať aľebo tlačiť. Potom zme sa veselo spustili tuácie a okolo idúce autá museli šmiko- nam ženy neverili, ľebo že kceme isť do
dodola na Dobšinu a ďalej až k Nižnej vať, aby nevznikla dalša havaria. Rad- krčmy. Nuž ta, čo sa dalo robiť? UkratSlanej. Neďaleko Slanej nám zo strmé- šej ani nejdem menovať, kto to tam šit- ki zme si lievali s tym že cvičime hlasy.
ho brehu z pravej strany cesty skočila ko zavadzau. Po asi hodinovom zdržaní Pritom zme sa stretali so starima znapred autobus jelenica. Nešli zme rych- zme mohli pokračovať. Ľen pomali zme mima folkloristami z inych obci a okolo, aľe napriek tomu sa nedalo vyhnuť zabudaľi na nepríjemnú príhodu a ženy lia. Tam zas bulo čo uľať a tak zme postretu so zvieraťom, ktoré vyskočilo asi sa už za jazdy začali pristrojovať, a to malički dočkali na čas našho vistupe20 metrov pred autobusom. Tak sa sta- hlavňe tje kotrim to najdlkši trva. Nuž ňa na javisko. Pred nami šli heľpjaňe (
lo, že jelenici náraz zlámal celú zadnú ľebo mi chlopi zname, že keľo času im povedá na tú nohu na tú pjatu) a zopolovicu tela a hodilo ju na ľavú stranu naveki zabere len takuo česaňa a upra- pakovali presne to, čo zme mi predcesty za zvodidlá. Na autobuse nám od- va vlasov, obŕv a inich pre ženy dôleži- viedli v juni na Horehronských dňoch
trhlo ľavý stierač, prehlo čelnú kapotu, tich partií. Najvjača zlosť je keť máme v Heľpe. Lenže mi zme už mali nacvia prasklo čelné sklo od šoférovej stra- aj fén aj kulmu aj rozčuchranje vlasi, ľen čení zasaj novi program a tak zme ich
ny. Bolfa a Ďurčenka mali plné práce elektrickú zásuvku zme nikde nenašli. dali dolu. Ňebula to súťažná prehliadroboty s vybavovačkami s dopravákmi To už hraničí s diskrimináciou ženské- ka a možno práve preto zme vistupili
a lesákmi. Zatiaľ polovica ľudí z auto- ho pohlavia a Boh chraň ak sa to do- na podium uplňe uvoľneni a psychicbusu sa vyhrnula von a napriek môjmu znaju feministki. Samozrejme odnese- ky virovnani, s paľenkou vysporiadaniekoľkonásobnému upozorňovaniu, že me si to zas ľen mi chlopi a zme potom ni ( bo už ňebulo). To bulo vidno aj na
je tam veľmi úzka cesta, samá zákruta pod neustálim dohľadom a psychickim vistupeni. Od nástupu na javisko až po
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To bolo aj cieľom aktérov vianočného
programu. Vrelá vďaka patrí všetkým,
ktorí tento program pripravili, strávili jeho nácvikom množstvo času, venovali mu veľa energie a síl. Nedá sa
prehliadnuť nádherná scéna na javisku, ktorá je dielom šikovných rúk Ivana Šuchaňa, ani stále lepšie a lepšie
ozvučenie Ervína Martinelliho. Radosť
a krásu prijímať, radosť a krásu dať. To
všetko chceli rozdať účinkujúci vo via-

nočnom programe. A myslím, že sa im
to podarilo. Ďakujeme
Bolo zvykom, že vstupné na vianočný program po minulé roky nebolo.
Tento rok sa Brezinky rozhodli vyberať symbolické vstupné 1 € a výťažok
venovať na charitatívne účely. Kam peňiažky zo vstupného poputujú, o tom
vás budeme informovať v budúcom
čísle Polomských noviniek
Diana Ďurčenková

odchod z neho nam išlo šitko bez chibi
a s oduševnenim. Tak sa potom v kuloároch pošepkávalo, že zme buli najlepší a veľa ľudí nám kcelo potriasť pravicou. Boli medzi nima aj peknje ženy,
čo nam kľudne mohli potriasť aj dačim
iným( ľavicou). Aľe ako som už spomnu,
nebula to suťaž a ľuďe nam ľen spontanňe gratulovali. Po ukončení programu v kult. dome zme sa premiestnili do
budovy osvetového strediska, čo bolo
asi 100 metrov od rožňavskej diecézy.
A tam( v osvet. stredisku) sa už poriadala neoficiálna zábava pre učinkujúcich. My polômčaňe zme sa spravali
podľa osvečenoho receptu. Najdrelej
zme sa natloganili, kto keľo zmestiv.
Jeďeňa tam bulo na minďar kefu a tich
riskov a faširok a decoho, dakto jev po
dve naraz kim sa vredy neozvali a nebralo ho na bľuvaňa. Bulo aj veľa druhov kolačov aj zakuskov. Po večeri naznašali vina aj paľenki na stôl, ta ženy
sa hneť na to vrhli a mi chlopi zme ľen
po jednom, žeby zme neurazili, utreli
zme usta a dosť. Potom prebehlo ešťe
zopar takich malich priateľskich suťaži,
kde naš krompak v kapuste s podľevom
vyhrav druhvo mesto a začala zabava
s ľudovou muzikou. Mi zme si tichučko sedeli vo svojom kutiku. Zakľe naši
muzikanti ukratki ladili nastroje a čekali
zme na prihodnu chviľu. Tota prišla asi
po hodine, keť zme dopiľi druhu fľašku
slivovici a skončili hraňa muzikanti na
podiu, kotri buli za to plateni. Tak zme
začali mi, tak akože nenutene v kutiku si
hrať. Samoprvuo ľen s harmonikou, aľe
o chviľu sa pridali aj ostatni naši muzikanti a do rána na pódiu už nik nehrav.
Keť toti plateni muzikanti videli, že po
svojej prestavke už nemaju šancu sa
chitiť do hraňa na podiu, ta zišli k nam
dolu do kutika a bez akohokoľvek naznaku nevôle či dokonca zlosti, začali s nami hrať a postupne sa pridali aj
hudby z iných súborov. Takže v tom našom kute zrazu bolo okolo 20 huslistov,
tri kontrabasy, ešťe aj cigaňe s gitarami, harmonikári a ľuďe pri nas spievali
o dušu a usmievali sa. A o to išlo. Nekceli zme nasilu ,,dať dolu“ miestnych
muzikantov, veť hrali pekne. Kceli zme
ľen vytvoriť atmosferu takej spolupatričnosti, porozumenia aj sebaúcty alebo družby. To sa, myslím si, v plnej mie-

re aj podarilo a spokojni ľuďe vyhukani(
vyspievani), vytancovani, umolestovani
odchádzali domov. Keť zme odchadzali aj mi, zastavil ma organizator podujatia z rožňavskej kultury, veľmi veľmi ďakovav a povedav: „ Ja keď som vás videl vchádzať do kultúrneho domu, tak
už som vedel, že tu spravíte ohromnú
náladu, lebo vás poznám z predošlých
ročníkov a aj z iných podujatí. Bol by
som veľmi rád, keby ste sa aj nabudúce zúčastnili na našom programe“. Po
chvíľke debaty ešťe dodal: „ Máte najlepšieho kontrabasistu aký tu dnes hral“
(a mi zname, že vera v Poluomki na ulici Sama Chalupku ňema paru) Zaiste
bu tim myslení Ing. Marián Lihan, samostatný a odborný referent propagácie, vzťahov a styku s verejnosťou, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.
Ja mu na to volam. „ No ľen ticho nak
to chlapec nečuje, bo bude lietať popod plafon od hrdobi. Ja mu to poviem
po kuskoch, žebi chlapec nechodiv
s vipučenim hrudnikom, nošťokom do
hora a s lokťami na široko ( ako kebi
mau prišťe pod pazuchou) na skuški
suboru. Lebo si mylim že v našej činnosti pochvala pomôže, povzbudí, nuž
ako každoho človeka čo do toho vklada srdce. Ale dôležitejšia je pokora, nenamyslenosť, sebakritika a pracovať na
sebe a zdokonaľovať sa. Náš Sejkuľ ma
zakľe (chvalabohu) veľmi daleko od namyslenosti, arogancie a lenivosti ľebo
furt je tam – prví prichádza poslední odchádza. A to som rad. Lebo taki človek
vidi aj svoje nedostatky a snaži sa ich
odstrániť, čo ho vlastne posúva dopredu a nebojí sa prijať ani kritiku( samozrejme keť kritizujem ja, čo ma nemôže za to zbiť bo som tukši jak Dží pí es).
Takýmto prístupom získava celý súbor
na dokonalosti. Len keby bulo takychto ľudi viac. Aj ja by som kcev buť taki.
Nuž aľe čo. Dakto musí aj frajerinu sekať, aj keť na to nema. No nič, majte sa
a cekajte co ide buť dalej. Možno vam
daco napisem o krste CD Tulibanda. Ak
sa tam daco zaujimavô pritriafi.
PS: Napriek tomu, že som z Rožňavy
nekerovav, paľenka sa zvišila, a podotýkam bez urážky v hlbokej úcte k heľpianom, viac s nami toti ušomranci nepvojdu, bo nemaju na nas ňervi
S pozdravom ujo Tuli
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Na Troch Kráľov
Trojkráľovým sviatkom 6. januára sa zavŕšili vianočné a novoročné sviatky. Tradične sa v tento deň schádzajú na obecnom
úrade predstavitelia obce a cirkvi, aby spoločne vyjadrili vôľu úzkej spolupráce. Vysvätením obecného úradu dávali požehnanie
pre prácu pre dobro všetkých občanov a farníkov. Tento rok sa
v tejto milej tradícii udiala len jedna zmena. Vysvätením sa poctila budova kultúrneho domu, ktorá je v prevádzke už viac ako 50
rokov. Požehnali sa pracoviská a priestory pre verejnosť a kinosála. Pokoj, zdravie a požehnanie patrí všetkým, ktorí v kultúrnom dome pracujú a ktorí doň prichádzajú a tvorivou činnosťou
zachovávajú naše zvyky a tradície. Veď napokon kultúrny dom
slúži na nácviky folklórnej skupiny Brezinky, deťom z detského
súboru, Tulibande a seniorskej speváckej skupine. A hlavne divákom, ktorí prichádzajú do kultúrneho domu na predstavenia.
Sme radi, že ich stále dosť a podpora domácej tvorivosti je stále veľká. Radi sme v tento slávnostný deň privítali v kultúrnom
dome pána kanonika Jozefa Palušáka s pomocníkmi a členov
speváckeho zboru. Po slávnostnom akte vysvätenia kultúrneho
domu, čas rýchlo ubehol v príjemnej atmosfére posedenia s hosťami a v družných rozhovoroch pri malom občerstvení, o ktoré
sa postarali pracovníčky obecného úradu. Pevne veríme, že na
budúci rok sa bude vysväcovať nová budova obecného úradu.
rr

Oznamy pre občanov
Poplatky za zvoz odpadu na rok 2010
1 osoba- neseparuje odpad 9 € - 271 Sk
Chalupári
20 € - 602,50Sk
Občania, ktorí separujú odpad
1 osoba
7 € - 211 Sk
2 osoby
14 € - 422 Sk
3 osoby
21 € - 633 Sk
4 osoby
28 € - 844 Sk
Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich na internátoch
2 € - 60,-Sk
je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy
Občania pracujúci v zahraničí a v mestách na Slovensku /Ba,KE/
- 4,5 E – 135,50 Sk
je potrebné doložiť fotokópie platných pracovných zmlúv
Poplatok je nutné zaplatiť do konca marca tohto roku.
Daň za psa
Obecný úrad v Polomke oznamuje majiteľom psov, že daň za psa
na rok 2010 je splatná do 31. januára 2010 bez vyrubenia. Daň
je vo výške 3,50€ za jedného psa a platí sa v hotovosti na obecnom úrade u pani Kohútovej bez zasielania poštových poukážok.
Objednávanie gratulácií
Obecný úrad v Polomke žiada občanov, ktorí chcú prostredníctvom miestneho rozhlasu zablahoželať svojim príbuzným a známym, že požiadavku na tento úkon je potrebné dať osobne minimálne deň vopred ako je dátum gratulácie. Tento čas je potrebný na spracovanie gratulácie a načasovanie vyhlásenia. Poplatok
za gratuláciu je nezmenený 1,70 €.

18. JANUÁR 2010
Vybudovanie zberného dvora separovaného odpadu- projekt s týmto názvom bol podaný
dňa 14.5.2009 na Ministerstve životného prostredia SR (Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu). Pôjde o celkovú rekonštrukciu budovy a dvora bývalého skladu

Ďalšia podpora
EÚ smeruje
do Polomky
umelých hnojív + zakúpenie
techniky a strojov pre separo-

vanie odpadu. Celkové oprávnené náklady sú 927 413,06 €,
z toho stavba 290 156,97 €. Projekt bol schválený oznámením
dňa 14.10.2009, výška nenávratného finančného príspevku zo
zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR je 879 909,52 €.
Ing. Stanislav Príboj

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa dňa 10.12.2009 uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Program rokovania:
tok – 3 ks a rekonštrukcia 6 lávok -ide o
1/ Otvorenie
centrálnu časť
2/ Voľba návrhovej komisie
Do projektu budú zaradené aj ďalšie
3/ Plán kontroly na rok 2010
miestne komunikácie do 50% celkových
4/ Návrh rozpočtu obce pre rok 2010
oprávnených nákladov.
5/ Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2010
Opatrenie 3.2 Cestovný ruch
6/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
Vybudovanie parkoviska pri lyžiarskom
7/ Schválenie vypracovania žiadosti a finančnej analýzy na projekt vleku a rekonštrukcia mostu- Pozemok
ROP 4.1C. – projekty rozvoja obcí s rómskym osídlením
pri moste bol zapísaný na list vlastníctva
8/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
obce. Začalo sa stavebné konanie na par9/ Rôzne VZN č.41/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy kovisko a prístupovú cestu.
na žiaka ZUŠ, MŠ a školských zariadení
Gazdovský dvor –Polomka- projekt pre
10/ Interpelácia a diskusia
stavebné povolenie je vypracovaný Ing.
Starosta obce pán Lihan privítal na za- ho rozvoja (MVaRR) SR riadi Regionálny arch. Karkošiakom z L. Hrádku. Prebiesadnutí poslancov obecného zastupiteľ- operačný program (ROP). Revitalizácia ha schvaľovanie projektovej dokumenZákladnej školy dodávateľ firma Combin tácie na SPP, nakoľko sa počíta s preložstva a ostatných prítomných.
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, Banská Štiavnica s.r.o., od dňa 29.5.2009 kou hlavného plynovodného potrubia.
že na zasadnutí obecného zastupiteľ- stavbu realizuje. Financovanie stavby sa 2, Ministerstvo životného prostredia –
stva je prítomná nadpolovičná väčšina po dohode v MVaRR zmenilo z pôvodne Operačný program Životné prostredia
poslancov, čím bolo zasadnutie uzná- refundácie na predfinancovanie. Bola – Operačný ciel 1.2 Odvádzanie a čistepodaná žiadosť o platbu č.2.
nie komunálnych odpadových vôd - prešania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania poveril Opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel- Pro- bieha kontrola procesu verejného obstap. Hebeňovú a p. Skalošovú, referentky jekty rozvoja obcí s rómskymi osídlenia- rávania stavebných materiálov na MŽP
mi vo vidieckom prostredí:
SR, stavebné práce bude realizovať Obec
obecného úradu.
Dňa 18.11.2009 bola zverejnená výzva Polomka s.r.o.
Za overovateľov správnosti zápisniDňa 23.11.2009 bol podaný projekt
ce z rokovania určil pána Jozefa Buvalu rovnakého zamerania ako bolo opatrenie 4.1a. Obec Polomka si zarezervovala s názvom Polomka-splašková kanalizáa Jozefa Guzmu.
Starosta obce predložil na schvále- na 18.1.2010 termín predloženia žiadosti cia II. etapa- ide o vybudovanie splašnie program rokovania obecného za- s predpokladaným rozpočtom 1490 000 kovej kanalizácie - rekonštrukcia ul. Kostupiteľstva, ktorý bol všetkými hlas- € a bude rovnaký s rovnakým názvom menského horná časť, Hronská-rómska
ako bol neschválený v 4.1a Polomka časť, Hronská-Železničná, Štúrova, Jegomi schválený.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán v novom šate. Výhoda tejto výzvy je , že rovova. Celkové oprávnené náklady prokontroly na rok 2010 tak, ako bol pred- neobmedzuje náš projekt hornou hrani- jektu sú 2 554 705,54 €.
Vybudovanie zberného dvora sepaložený hlavným kontrolórom Ing. Joze- cou oprávnených nákladov, čiže spolufinancovanie je len 5 %.
rovaného odpadu- projekt bol podaný
fom Svetlákom.
dňa 14.5.2009- pôjde o celkovú rekonPoslanci sa zasadnutí obecného za- Cieľ projektu bude:
Rekonštrukcia miestnych komuniká- štrukciu budovy a dvora bývalého sklastupiteľstva zaoberali návrhom na rozpočet obce na rok 2010. zobrali na ve- cií- Štúrova II- od hlavnej cesty hore + du umelých hnojív + zakúpenie techdomie stanovisko hlavného kontroló- ulička okolo Urbárskej spoločnosti- nové niky, strojov Ide o projekt z Operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti sera k návrhu rozpočtu obce a po disku- asfaltové koberce
Rekonštrukcia miestnych komuniká- parovaného zberu .Celkové oprávnené
sii o ňom, návrh rozpočtu schválili. Na
rok 2010 schválili aj plán práce obecné- cii ul. Nová – celá ulica nový asfalto- náklady sú 927 413,06 €, z toho stavba 290 156,97 €. Projekt bol schválený
ho zastupiteľstva s termínmi a hlavnými vý koberec
rokovacími bodmi. Venovali sa aj lyžiar- Rekonštrukcia parku pri KD – terénne a oznámením dňa 14.10.2009 , výška NFP
skemu stredisku. Oboznámili sa s prie- sadové úpravy + rekonštrukcia fontány. je 879909,52 €.
OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana ovzdubehom nutných opráv a údržby vodi- Úprava verejných priestranstiev pri
čov, čerpadiel a snežných diel. Zaobe- Dome smútku- ide o vybudovanie par- šia – dňa 31.8.2009 bol podaný projekt
rali sa aj cenníkom lyžiarskych lístkov, kovacích plôch pri kostole a spevnených s názvom Zmena palivovej základne Záo spôsobe zneužitia zvýhodnených líst- plôch pred Domom smútku- je vydané kladnej školy a obecných budov, ide o rekonštrukciu plynovej kotolne na kotolkov a hlavne využiteľnosťou strediska stavebné povolenie.
Rekonštrukcia autobusových zastá- ňu na obnoviteľné zdroje- na biomasu
počas celého roka.
V ďalšom bode poslanci OZ Obecné vok- Ide o zastávky pri Bumbarase, na –drevnú štiepku, z kotolne sa rozvodmi
zastupiteľstvo schválilo vypracovanie ul. SNP pri kríži. Budú z materiálov ka- bude privádzať teplo do obecných budov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kultúrnežiadosti a finančnej analýzy na projekt meň a drevo.
Rekonštrukcia dopravného značenia ho domu, Lekárne a Obecného úradu .
ROP 4.1c – čo sú projekty rozvoja obcí
s rómskym osídlením. Odmena v prípa- miestnych komunikácii- je vypracova- V rámci projektu sa počíta aj so zateplede schválenia žiadosti bude 3% zo zís- ný projekt na celú obec, rozdelený je na ním a výmenou okien v MŠ. Prebieha vykanej sumy nenávratných finančných časť centrálnu a ostatnú. Do projektu hodnocovanie projektu.
mohla byť zaradená len centrálna časť. 3, Modernizácia verejného osvetleniaprostriedkov.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na ve- -103 dopravných značiek , rozpočet 11 grant podporovaný Nórskym finančdomie rozdelenie parciel pre výstav- 066 € (333 392,69 Sk). V ostanej časti ným mechanizmom - projekt pod nábu rodinných domov v lokalite Košar- je 142 dopravných značiek , rozpočet je zvom Modernizácia a riadenie verejného osvetlenia v obci Polomka. Projekt sa
ky SNP horná časť podľa predložené- 14626, 98 € (440 652 Sk )
Úprava centrálnej časti – ide o priestor v máji 2009 začal realizovať, už sú vymeho geometrického plánu vypracovaného Ing. Koštialom a súhlasí s predlože- okolo Nákupného strediska, s majiteľmi nené svietidlá, zostáva zavedenie systépozemkov ( p. Faťunová, RKC farnosť Po- mu riadenia S.E.R.V.O. Boli dodané rozným návrhom.
vádzače a tiež bola uhradená 1. žiadosO aktuálnom stave prípravy projektov lomka) boli urobené nájomné zmluvy
z jednotlivých operačných programov Výstavba chodníkov pri MK- ul. Nová, ťo platbu po kontrole na mieste. TechnicClementisova, SNP, Ždiarska
ká časť projektu bola ukončená do koninformoval Ing. Príboj.
1, Ministerstvo výstavby a regionálne- Rekonštrukcia mostov cez Ždiarsky po- ca októbra 2009.
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