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78. výročie
Polomskej vzbury
Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorými
vyvrcholilo protiexekučné hnutie slovenského ľudu,
sa datuje 12. novembra 1932. V tento deň rozhorčení
občania zabránili vykonať exekúciu v prospech bohatého krčmára zhabaním majetku polomskej vdovy.
Exekučných úradníkov a ozbrojenú četnícku asistenciu sa snažili vyhnať z obce. V prestrelke zahynuli
J. Piliar z Bacúcha a J.Pohorelec z Polomky. Ťažko
ranený bol J.Kotrčka z Polomky.

Mikuláš, Mikuláš, čo nám len do okna dáš?
Veľkým lásky, radosti, malým veľa sladkostí.
Pozývame všetky deti,
rodičov a starých rodičov
v piatok 3. decembra 2010
o 15.30 hod.
do kinosály Kultúrneho domu
Privítame Mikuláša
a rozsvietime vianočný stromček
Príďte všetci !!!!

Priebeh tejto krvavej udalosti opisuje aj známa pieseň Dvanásty november.

(úryvok)
Dvanásty november,
Rok tridsiaty druhý
Polomka víťazí
Nad exekútori
Do Polomky prišli
Predávať nás páni
Na rozkaz Zibrina
Bi kožu z nás drali
Bolo to v sobotu
Vybubnovať dali
Aby sa k tej dražbe
Ľudia zhromaždili
V tom obecnom dome
Dražbu zadržali
Polomské ženičky
Samé von vyhnali
Páni utekali
K stanici četníkov
a ľudia za nimi
s prenáramným krikom.

Zberný dvor v Polomke
Október - mesiac
úcty k starším
Október v ZŠ
Šarkany po oblohe
lietajú

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010. Volebné miestnosti v Základnej škole v Polomke budú otvorené od 7.00 do 20.00 hod.
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Polomka
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Polomke podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby starostu obce týchto kandidátov:

1. Jozef Jagerčík, Ing., 62 r., dôchodca, Polomka, Záhradná 3, nezávislý kandidát
2. Ján Lihan, Ing., 58 r., elektrotechnický inžinier, Polomka, Hronská 15, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD., 47 r., konateľ s.r.o., Polomka, Osloboditeľov 386/2, nezávislý kandidát
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
TRADÍCIE ROZVOJ EKOLÓGIA NAŠEJ DEDINY
(OZ TREND)
Vážení spoluobčania,
prijmite, prosím, naše pozvanie na podujatie

DISKUSNÉ FÓRUM
S KANDIDÁTMI NA POST STAROSTU OBCE
ktoré sa uskutoční v nedeľu 21. novembra 2010 o 15.00 hodine
v Kultúrnom dome v Polomke
Priebeh podujatia:
1. kolo
Téma: Zhodnotenie volebného obdobia 2006 - 2010 v obci Polomka
2. kolo
Téma: Riešenie problémov v obci v nasledujúcom volebnom období
Otázky kladú prítomní voliči v sále
3. kolo
Téma: Otázky na telo
Adresná otázka pre konkrétneho kandidáta, neodpovedajú ostatní kandidáti.
Otázky kladú prítomní voliči v sále.

Predpokladaný čas stretnutia: 3 hodiny. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Za OZ TREND, Michaela Heretová

Nezabúdame
na velikánov
Miestny odbor Matice Slovenskej v Polomke pod vedením
p. Anny Mesiarkinovej pripravil 22. októbra 2010 spomienkovú akciu, ktorou si pripomenuli život a dielo revolučného
básnika štúrovca Janka Kráľa, ktorého manželka Mária Kráľová dožila svoj 82- ročný život u nás v Polomke. Pani učiteľka Mesiarkinová, Orovčíková, Latináková a Černáková
pripravili s deťmi základnej školy program k tejto spomienke
a spoločne navštívili hrob Márie Kráľovej, na ktorý položili
kytice a zapálili sviečky. Je chvályhodné, že aj takouto formou sa v deťoch pestuje vzťah k literárnym dejinám a dejinám rodnej obce.
D.Ď
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Zberný dvor Polomka
v mesiaci november 2010
Brozman František, SNP 109 – 80 rokov
Horváthová Mária, Sládkovičova 37 – 80 rokov

Prišla veľká chvíľa,
osemdesiatka prah prekročila.
Roky plynú ako voda,
spomínať sa na ne oddá.
Čas, ten pútnik na ceste
nepostojí na mieste.
Triešti sa v nás na črepiny
rozdeľuje nám šediny.
A na druhú misku váh nám prihodí
občas zopár slnečných a dobrých dní.
My v tie dobré spolu s Vami dúfame,
všetko najlepšie Vám do nich želáme.
Oslávencom prajeme veľa zdravia a optimizmu do ďalších rokov života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2010

Narodení: Necpál Samuel, Komenského 126
Šuchaň Peter, Štúrova 81
Kaštankin Sebastian, Ždiarska 9
Prihlásení: Škodáček Ivan, Kraskova 3
Odhlásení: 0
Zomretí: Macuľa Marian, Záhradná 17 – 72 rokov
Skalošová Ľudmila, Ždiarska 11 – 73 rokov
Počet obyvateľov k 31.10.2010 – 3009

SPOMÍNAME
Odišiel si nám, syn náš drahý,
krutý osud Ťa nám vzal.
Ty žiješ anjelský život blahý
a nám zostal iba žiaľ.
Dňa 21. októbra sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia milovaného syna a brata
Františka Maruškina
S láskou a úctou spomína
mama a sestra Adriana s rodinou

INZERCIA

Predám zánovný, žiaruvzdorný,
keramický sporák. Vysoká výhrevnosť. Cena dohodou. tel: 6183
113, 0914 117 812, 0904 480 780

Predám dom v Polomke (4 izby
s príslušenstvom, letná kuchyňa,
garáž, záhradka). Cena: 46.000
€ (možná dohoda). Tel. 0915
801098
...

Svadobka

Toris

Nájdete nás:
Brezno - v budove pošty
pri priemyslovke
- Ul. B. Němcovej 29
Tel.: 0903 383599

Otvorené:
po - pia: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
so: 9.00 - 12.00

www.svadobnysalontoris.sk

Realizácia nášho projektu Vybudovanie zberného dvora
v obci Polomka podporeného Európskou úniou z Kohézneho fondu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia úspešne pokračuje. Predmetom projektu je vybudovanie stavby a nákup technológie.
Dodávateľom stavby Zberný dvor je giu: univerzálny nákladný automoObec Polomka s.r.o. Stavebné práce bil Mercedes-Benz, nosič výmenných
sa začali v septembri a pri búracích nadstavieb, výmenná nadstavba noprácach sa zistilo také narušenie nos- sič kontajnerov, výmenná nadstavba
ných konštrukcií, že privolaná odbor- na zber separ. odpadu s lineárnym liníčka v oblasti statiky stavieb konštatovala, že stavbu ako celok je nutné
zbúrať. Z tohto dôvodu sa musela
povoliť zmena stavby pred dokončením – rozšírenie búracích prác a nová
projektová dokumentácia stavby na
pôvodnom mieste.
Po vybudovaní stavby sa vytvoria
priestory pre dočasné uloženie vyseparovaných zložiek odpadov a garáže pre technológiu, ktorej dodávateľom sa stala firma KOBIT-SK s.r.o. Dolný Kubín. Táto firma už postupne dodáva a dodá nasledovnú technoló-

som, výmenná nadstavba trojstranný sklápač, traktor New Holland, rezací a miešací voz na biologicky rozložiteľný odpad, štiepkovač, traktorový náves, čelný nakladač, paketovací lis, kontajner na autobatérie, kontajner na žiarivky, kontajner na olej,
3ks veľkoobjemový kontajner 15,5
m3. Celkové náklady projektu sú 927
413,06 € (cca 28 mil. Sk), spolufinancovanie obce je 5 % , t.j. 46 370,65 €
(cca 1,4 mil. Sk).
Ing. Stanislav Príboj

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 28. októbra 2010 ( štvrtok) o 18.00 hod do obradnej miestnosti v KD v Polomke.
Program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu
na školách v obci
5/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO
6/ Prerokovanie plánu zimnej údržby, miestnych komunikácii
7/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
8/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
9/ Rôzne
Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
Voľba prísediacich na Okresnom súde
10/ Interpelácia a diskusia
11/ Návrh na uznesenie – zakončenie
Starosta obce pán Lihan privítal na za- potrebe dovybavenia ZUŠ hudobnými
sadnutí poslancov obecného zastupiteľ- nástrojmi, stravovaní žiakov, záškoláctve
stva a ostatných prítomných.
a neprimeranom správaní sa žiakov. SkonPodľa prezenčnej listiny konštatoval, štatovali zlepšenie stavu v tejto oblasti.
že na zasadnutí obecného zastupiteľPoslanci OZ sa zaoberali aj nelegálnymi
stva je prítomná nadpolovičná väčšina skládkami odpadu, likvidáciou a zberom
poslancov, čím bolo zasadnutie uznáša- TKO. vedúci úseku VVS p. Kochan skonštania schopné.
toval, že situácia s čiernymi skládkami je
Vedením zápisnice z rokovania pove- o niečo lepšia, ale napriek komfortnému
ril p. Hebeňovú a p. Skalošovú, referent- odvozu separovaného odpadu, veľkoobky obecného úradu.
jemového odpadu a elektronického odZa overovateľov správnosti zápisnice z ro- padu priamo spred brán občanov, sa stákovania určil pána Dušana Mušku a Joze- le nájdu občania, ktorí nelenia tento odfa Svetláka.
pad vyvážať do okolia obce. Starosta obce
Starosta obce predložil na schválenie informoval poslancov, že firmou Brantner
program rokovania obecného zastupiteľ- bolo v prvom polroku 2010 o 9 ton viac
stva, ktorý bol všetkými hlasmi schválený. vyzbieraného odpadu ako v prvom polObecné zastupiteľstvo zobralo na ve- roku 2009 a likvidácia tohto odpadu bola
domie správu o plnení uznesení obec- pre obec lacnejšia ako vo vlastnej réžii. Je
ného zastupiteľstva a kontrolnej činnos- ušetrených 10 000€ (300 tis. korún). Takti, ktorú predložil hlavný kontrolór Ing. tiež sme dali žiadosť na enviromentálny
Jozef Svetlák.
fond na kompostery, ktoré by sa dali do
Správy o výsledkoch výchovno-vzdelá- každej domácnosti k uloženiu biologicvacieho procesu na školách v obci pred- kého odpadu. V tomto bode program usa
ložili riaditelia škôl. Za Materskú školu Ele- poslanci venovali aj otázke čistoty a údržna Lunterová, za Špeciálnu základnú školu by cintorína, opustených hrobov a pamätMgr. Marta Bubelínyiová, za Základnú ško- ných hrobov.
lu RNDr. Magdaléna Sviteková, za ZákladPlán zimnej údržby miestnych komuninú umeleckú školu Mgr. Stanislava Kokav- kácii je postavený na pružnej reakcii pracová. Pani riaditeľky sa zasadnutia zastupi- covníkov a techniky na aktuálne počasie.
teľstva zúčastnili (pani Lunterová sa ospra- Sú určené prioritné miesta na odhrn snevedlnila) a odpovedali na otázky poslan- hu a posyp, ktoré zohľadňujú potreby obcov. Diskutovali o výchove žiakov k život- čanov – centrum obce, obchody a služby.
nému prostrediu, regionálnej výchove, V bode programu, ktorý sa týkal lyžiarske-

ho strediska, starosta informoval poslancov o štádiu prípravných prác na vleku.
Zatiaľ sa nepreviedol obklad budovy. Palivo a odber elektrickej energie sa zabezpečuje. Vlek je z časti namazaný, dela sú
pripravené. Trať je vyrovnaná, upravila sa
pravá strana. Najväčší problém je zasnežovanie. Navštívili sme stredné školy s ponukou lyžiarskych kurzov. Poslanci diskutovali o potrebe propagácie strediska vo
väčšom rozsahu. Pre zvýšenie obľúbenosti
lyžovania u domácich sa v základnej škole
zriadil lyžiarsky krúžok.
Aktuálny stav prípravy projektov z jednotlivých operačných programov predložil Ing. Príboj.
1, Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja (MVaRR) SR riadi Regionálny operačný program (ROP). Projekt Revitalizácia
Základnej školy- dodávateľ firma Combin
Banská Štiavnica s.r.o. od dňa 29.5.2009
stavbu realizuje. Rekonštrukcia Základnej školy bola ukončená 30.8.2010. Zostáva doimplementovať projekt.
Opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel- Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí:
Dňa 18.11.2009 bola zverejnená výzva
rovnakého zamerania, ako bolo opatrenie 4.1a. Obec Polomka podala 18.1.2010
žiadosť o NPF s rozpočtom 2 106 804,23 € ,
spolufinancovanie je len 5 % t.j. 105 311€,
požadovaná výška NFP je 2 000910,73
€. Projekt nebol schválený, bolo podané odvolanie, ktoré neuznali a bolo podané ďalšie.
Cieľ projektu je:
Rekonštrukcia miestnych komunikáciíŠtúrova II- od hlavnej cesty hore + ulička okolo Urbárskej spoločnosti- nové asfaltové koberce
Rekonštrukcia miestnych komunikácii Ul.
Nová – celá ulica nový asfaltový koberec
Rekonštrukcia miestnych komunikácii ul.
Hronská, Odbojárov, S. Chalupku, J. Kráľa
a Dimitrovova
Rekonštrukcia parku pri KD – terénne a
sadové úpravy + rekonštrukcia fontány.
Úprava verejných priestranstiev pri Dome
smútku- ide o vybudovanie parkovacích
plôch pri kostole a spevnených plôch pred
Domom smútku.
Rekonštrukcia autobusových zastávokIde o zastávky pri Bumbarase, na ul. SNP
(Pokrač. na str. 4)
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Október – mesiac úcty k starším
Opäť po roku sa ohlásil krásny farebný októbrový deň. Deň v ktorom si pripomíname úctu k starším spoluobčanom.

A to nie len v Polomke, je to
svetový deň. Pripomína nám
všetkým, že tí skôr narodení, ktorí pracovali celý svoj život statočnou prácou, starostlivosťou o svoje deti a svojich
najbližších, si za to všetko zaslúžia aspoň jeden deň v roku
pozornosť ostatných. Je chvályhodné, že v Polomke si predstavitelia obce túto myšlienku osvojili.
Aj tento rok starosta obce Ing.
Ján Lihan pozval všetkých občanov, ktorí sa dožili 75 rokov
a viac a členov Jednoty dôchodcov na slávnostné posedenie, ktoré sa konalo 22. októbra v reštaurácii Bumbaras.
Veľmi radi sme pozvanie pri-

jali a v novootvorenom Bumbarase sa nás zišlo približne
130. Na úvod sa nám prihovorili za obecný úrad kult. referentka pani Ďurčenková a starosta obce Ing. Lihan, za farský
úrad pán kanonik Michal Jenča a pani predsedníčka Jednoty dôchodcov v Polomke
Anna Ďurčenková. Ďakujeme
im za ich láskavé a vľúdne slová. Poďakovať sa však chceme
aj za pripravené pohostenie,
za príjemnú atmosféru, ktorú
pracovníčky obecného úradu
a mladá prevádzkarka Bumbarasu vytvorili. Zlatým klincom
stretnutia bol kultúrny program,
v ktorom nás naše deti zo zá-

kladnej školy potešili spevom,
slovom a tancom. Piesne, ktoré nás starších chytajú za srdce, nádherne zaspievali súrodenci Adrian a Kamil Ševcoví. Sme radi, že takéto šikovné
deti u nás máme a sme vďační ich učiteľkám pani Orovčíkovej a pani Latinákovej, že
tento program pre nás pripravili. Zároveň v programe vystúpili s piesňou vlastnej tvorby aj členky JDS pani Hanka
Čupková a Milka Spravačová. Kontroval im rovnako vtipne Marka Medveďová a Marka Boľfová. Báseň pri tejto príležitosti predniesla pani Amália
Jánošková. Spevácka skupina

pri Jednote dôchodcov v Polomke sa už tradične predstavila krásnymi pesničkami
našich predkov.
Veľmi nás teší, že
sme medzi nami
mohli privítať nového duchovného
otca pána kanonika Michala Jenču.
Je veľmi milé, že
prišiel medzi nás
a láskavým slovom
sa nám prihovoril.
Na záver by som
chcela vyjadriť
moje osobné prianie, aby sme sa
všetci pri dobrom
zdraví takto stretli aj o rok. Za tieto
krásne chvíle, ktoré sme takto spo-

lu v toto októbrové popoludnie prežili, srdečne ďakujeme.
Mária Horváthová

OKTÓBER V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
li práve vytvorené šarkany.
Nezabudli sme ani na svoje zdravie,
konkrétne na zuby, pretože október je
aj mesiac zubov.
Deťom prvého, druhého a štvrtého ročníka prišla porozprávať o zubnej hygiene p. BC. Anna Dudášová.
Deti komunikovali veľmi živo a téma
ich zaujala.
Vidíte, že máme na škole pestro. Tak
to má byť. Len nech sa rady žiakov rozrastajú, aby sme ich my, pedagógovia,
mohli vzdelávať a rozvíjať. Prajem Vám
príjemnú jeseň.
Mgr. Emília Mesiarkinová.

Milí spoluobčania! Rada by som sa
Vám prihovorila aj tento mesiac. Október prebehol ako voda a nám sa
zdá, že sme v škole iba dva dni. Pracujeme, tvoríme a vymýšľame. Nebolo toho málo. Tento mesiac patril
Vám, drahí - naši starí rodičia. Ďakujem Vám, aj touto cestou za to, že ešte
stále ste medzi nami a  tešíte sa z našich úspechov. Venovali sme Vám veľa
času na výtvarnej výchove a výsledok
je výstavka v areáli školy. Je úprimná
a krásna. Deti ju pod vedením p. uč.
V. Harvankovej pripravili s veľkou láskou. V závere mesiaca sa boli s nami
potešiť naši bývalí zamestnanci. Žiaci
IV. A triedy a II. A triedy pripravili spolu
s p. uč. Latinákovou , Mesiarkinovou E.
a Orovčíkou pomazánky, šaláty a ko-

láče, ktoré spestrili veselým vystúpením. Môžeme dúfať, že sa im to páčilo a budúci rok prídu vo väčšom počte.
A októbrová nálada pokračovala aj ďalej.
Zaujímavým týždňom bol aj týždeň
úrody. Deti chodili po dedine a pýtali od
Vás tekvice akejkoľvek veľkosti. Mali
sme ich naozaj dosť, za čo ďakujeme.
Chceli sme deťom ukázať, čo všetko
sa dá z úrody spracovať. Okrem vyrezávania tekvíc pod vedením p. uč. Mesiarkinovej E., deti varili s p. uč. Latinákovou bobaľky, kde použili zemiaky.
V školskom klube ďalšia skupina využila jesenné lístie, aby spolu s p. uč.
Bartošíkovou dotvorila jesennú výzdobu a šarkanov, lebo ďalší deň sa uskutočnila jesenná šarkaniáda, kde využi-

Interaktívna tabuľa
– významný prínos pre vzdelávanie
Vzdelávanie žiakov je neustále inovované využívaním modernej didaktickej techniky, k takým patrí aj interaktívna tabuľa, ktorá slúži na zefektívnenie vyučovania. Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo - interaktívne pracovať s PC a napomáha uplatňovaniu zásady názornosti. Prostredníctvom dataprojektoru môže učiteľ žiakom sprostredkovať učebnú látku s využitím obrázkov, prezentácií , filmov, rôznych učebných textov a výučbových programov a hier. Veľkým prínosom je upevňovanie učiva prostredníctvom pracovných listov, ktoré
sa zobrazujú na interaktívnej tabuli. Žiaci môžu priamo na tabuli do nich vpisovať prostredníctvom elektronického pera svoje odpovede. Možnosťou na preverenie vedomostí je hlasovacie
zariadenie pre žiakov, ktoré umožňuje učiteľovi spätnú väzbu o miere osvojenia si vedomostí.
Ďalšou výhodou je, ak učiteľ má k dispozícii ďalší prístroj – vizualizér, ktorý prenáša na interaktívnu tabuľu napr. priebeh praktickej činnosti - pokus, obrázky, predmety a pod.
Samozrejme, že pre efektívne využitie tabule je nevyhnutná dôsledná príprava pedagóga, ktorá bude určite náročnejšia na čas ako doteraz, ale verím, že ocenením jeho vynaloženej energie budú záujem žiakov a ich vedomosti.
A preto sme veľmi radi, že vedenie obce a obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na zakúpenie takejto interaktívnej tabule do našej školy.
ZŠ Polomka
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Majstrovstvá Horehronia Zasadalo obecné zastupiteľstvo
pri kríži. Budú z materiálov kameň a drevo.
v cezpoľnom behu
Rekonštrukcia dopravného značenia miestnych komunikácii- je vypracovaný projekt
Dňa 12. 10. 2010 sa v Polomke na športovom ihrisku konali Majstrovstvá Horehronia
v cezpoľnom behu. Zúčastnili sa žiaci Základných škôl druhého stupňa z Polomky,
Beňuša, Heľpy, Telgártu a Závadky. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
6. miesto – Patrik Hrablay 7.B
Mladšie žiačky
4. miesto - Bronislava Ďurčová   6.A
Staršie žiačky
5. miesto - Petra Piliarová   6.B
1. miesto – Pavla Pisárová 7.A
6. miesto - Michaela Kaštanová 7.A
4. miesto – Michaela Martincová 8.A
5. miesto – Dominika Piliarová 7.B
Mladší žiaci
1. miesto – Róbert Pohančaník 7.B
Starší žiaci
2. miesto – Ján Majerčík 7. A
4. miesto – Šimon Haraburda 9.A

Majstrovstvá školy v cyklokrose
- 4. 10. 2010
Výsledková listina

Jaroslav Rolko         	 7.B       	1:24,26      	 3.
Andrej Tomčík        	 6.B       	1:24,92       	4.
Lukáš Jagerčík       	 5.A       	1:32,44       	5.
Kategória 3. – 4. ročník   
Mário Škvarka         	 6.B      	1:37,83      	 6.
Marcel Hájik 	
3.A   	 1.13,53    	 1.
František A. Piliar    	 7.A     	 1:38,86        7.
Viktória Šiarna          	 4.A     	 1.09,50     	 1.
Juraj Móc                	 5.A     	 1:39,07        8.
Vanesa Švidraňová  	 4.A     	 1.11,48     	 2.
Dominik Bučko      	 7.A       	1:41,09      	 9.
Vanesa Tokárová       	4.A    	 1.12,69     	 3.
6.A       	1:41,69    	 10.
Simona Mesarkinová   	
4 . A      	 Martin Rosina     	
Matej Rusnák      	
5.A      	1:41,73   	 11.
1.23,26     	
4.
Peter Fedor         	
6.B     	 1:42,89    	 12.
Nikola Maruškinová   	 4.A    	 1.33,02     	 5.
Marek Varecha      	 6.B     	 1:43,75   	 13.
Martin Rolko          	 6.A      	1:44,25     	 14.
Kategória :mladšie žiactvo
Adrián Ševc         	
5.A       	1:44,60   	 15.
Marek Roľko        	
5.A       	2:03,09    	 16.
Ivana Kubašiaková   	 6.B    	 1.36,07     	 1.
Adrián Kubajda     	 7.A      	2:06,30   	 17.
Anna Guzmová      	 5.A     	 1.37,48      	 2.
Daniel Nosko         	 6.,B   	 DSF
Kristína Maruškinová  	5.A   	 1.41,16     	 3.
Erika Hájiková      	
5.A   	 1:48,32    	 4.
Kategória: staršie žiactvo
Magdaléna Omastová 	5.A     	 1:49,92     	 5.
Erika Štulrajterová     	 6.B     	 1:50,67      	 6.
Martin Bodnáriková     8.A       	1:31,26      	 1.
Kristína Danieličová   	 5.A    	 1:53,99      	 7.
Nikola Nemčoková      8.A    	 1:36,45      	 2.
Petra Piliarová      	
6.B    	 DFS
Michaela Martincová  	8.A       	1:38,86      	 3.
Sergej Feďko     	
8.A     	 1:22,47       	1.
Marek Harvanka      	 7.B   	 1:20,44        1.
Mgr.Pavel Návoy
Patrik Hrablay          	 7.B      	1:21,16      	 2.

Šarkany po oblohe lietajú
prevažne prvého stupňa. Počasie našťastie vydržalo, hoci
bolo pod mrakom, ale množstvo
pekných, farebných a usmiatych, ručne vyrobených šarkanov potešilo všetkých prítomných. Mnohé z nich ešte aj dnes
zdobia chodby našej školy, takže tí, ktorým sa lenilo prísť na
ihrisko, môžu si ich pozrieť aspoň takýmto spôsobom a oceniť prácu svojich spolužiakov.
Najšikovnejší žiaci boli vyhod-

Šarkany po oblohe lietajú,
deti sa na ne dívajú.
Letia vyššie a vyššie sťa vtáky po oblohe,
všetky majú chvosty dlhé.
Jeden má na ňom mašle, druhý listy maľované,
všetky sú pestro vyfarbené.
Erika Hájiková, 5. A
Medzi jesenné akcie patrila aj
Šarkaniáda, ktorá sa konala
19. októbra na ihrisku. Zúčastnili sa na nej žiaci našej školy,

notení a odmenení. Mnohí si to
so svojimi šarkanmi či už vyrobenými, alebo kúpenými vyskúšali a snažili sa o čo najvyšší
a najdlhší let.
ZŠ

na celú obec, ozdelený je časť centrálnu a ostatnú. Do projektu mohla byť zaradená len
centrálna časť -103 dopravných značiek , rozpočet 11 066 € (333 392,69 Sk). V ostanej
časti je 142 dopravných značiek , rozpočet je 14626, 98 € (440 652 Sk )
Úprava centrálnej časti – ide o priestor okolo Nákupného strediska, s majiteľmi pozemkov ( p. Faťunová, RKC farnosť Polomka) boli urobené nájomné zmluvy
Výstavba chodníkov pri MK- ul. Nová, Clementisova, SNP, Ždiarska
Rekonštrukcia mostov cez Ždiarsky potok – 3 ks a rekonštrukcia 6 lávok, ide o centrálnu časť

Opatrenie 3.2 Cestovný ruch
Vybudovanie parkoviska pri lyžiarskom vleku a rekonštrukcia mostu- Stavebné povolenie bolo vydané dňa 20.11.2009, celkový rozpočet je s DPH 722 042,24 €. Nebola zatiaľ zverejnená výzva
2. Ministerstvo životného prostredia – Operačný program Životné prostredia - Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd – projekt Dokončenie ochrany spodných vôd v regióne Polomka - Stavba sa obstaráva.
Dňa 23.11.2009 bol podaný projekt s názvom Polomka- splašková kanalizácia II. etapa- ide o vybudovanie splaškovej kanalizácie - rekonštrukcia ul. Komenského horná
časť, Hronská-rómska časť, Hronská-Železničná, Štúrova, Jegorovova. Celkové oprávnené náklady projektu sú 2 554 705,54 €. Dňa 12.4.2010 nám bolo oznámené, že projekt bol schválený.
Celkom výška NFP je 2426970,26 €, spolufinancovanie je 127 735,28 (3,848 mil. Sk).
Realizácia projektu je naplánovaná do 12/2014. Bola podpísaná Zmluva o NFP , stavba sa obstaráva.
Vybudovanie zberného dvora separovaného odpadu- projekt bol podaný dňa
14.5.2009- pôjde o celkovú rekonštrukciu budovy a dvora bývalého skladu umelých
hnojív + zakúpenie techniky, strojov. Ide o projekt z Operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu .Celkové oprávnené náklady sú 927 413,06 €,
z toho stavba 290 156,97 €. Projekt bol schválený oznámením dňa 14.10.2009, výška
NFP je 879 909,52 €. Stavebné práce po procese verejného obstarávania realizuje od
09/2010 Obec Polomka s.r.o.
OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana ovzdušia – dňa 31.8.2009 bol podaný projekt s názvom Zmena palivovej základne Základnej školy a obecných budov, ide o rekonštrukciu plynovej kotolne na kotolňu na obnoviteľné zdroje- na biomasu –drevnú štiepku, z kotolne sa rozvodmi bude privádzať teplo do obecných budov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kultúrneho domu, Lekárne a Obecného úradu. V rámci projektu sa počíta aj so zateplením a výmenou okien v MŠ. Projekt bol schválený oznámením zo dňa
01.2.2010 . Schválená výška NFP je 938 535,88 € z celkových oprávnených nákladov
987 932,50 €. Stavba sa obstaráva.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh kandidátov prísediacich pre Okresný súd Brezno v tomto zložení:p. Ľubomíru Tokárovú, bytom Polomka Kaštieľna 36, p. Alenu Kubušovú, bytom Polomka Sládkovičova 56
Na záver rokovania sa poslanci zaoberali žiadosťami občanov ohľadne pozemkov a nájmu nebytového priestoru v Dome smútku.
Janka Hebeňová

Revitalizácia
Základnej školy v Polomke
Tento projekt podporený Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja sa týkal rekonštrukcie Základnej školy a podarilo sa ho úspešne zrealizovať v dohodnutom termíne. Stavebné práce realizovala firma Combin
Banská Štiavnica s.r.o.
Stavebné práce sa začali v máji 2009 a boli ukončené
v auguste 2010. Premetom projektu bola rekonštrukcia
hlavnej budovy a prístavby. Na hlavnej budove sa zateplila fasáda polystyrénom 8 cm a strop Nobasilom hr. 10
cm, vymenili sa okná a dvere za plastové, vnútorné dvere sa vymenili za nové, vymenila sa strešná krytina, rekonštruovala sa elektroinštalácia, podlahy, záchody a vybudovalo sa wc pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, namontovala sa šikmá schodisková plošina, zakúpilo sa aj 5 počítačových zostáv. V prístavbe sa vymenili
podlahy PVC, vnútorné dvere, zateplila sa fasáda a strop,
vymenili sa okná a dvere za plastové, strecha sa natrela
novým náterom.
Tieto práce a dodávky zariadenia stáli spolu 626 489 €
(cca 18,9 mil. Sk), z toho spolufinancovanie obce bolo vo
výške 85 863 € (cca 2,6 mil. Sk).
Ing. Stanislav Príboj
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