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Krásne
vianočné sviatky

V sobotu 27. 11. 2010 sa
uskutočnili komunálne voľby.
Ďakujem všetkým tým, ktorí
sa ich zúčastnili. Vyjadrili svoj
postoj k veciam verejným, záujem o dianie v našej obci a
jej smerovanie v nastávajúcom 4-ročnom období.
Zvlášť chcem úprimne poďakovať voličom, ktorí mi vyjadrili podporu a dali svoj hlas
mne a poslancom, ktorí ich
nesklamali ani počas uplynulého volebného obdobia.

ĎAKUJEM
Budem pracovať na rozvoji,
zveľaďovaní našej obce s plným nasadením a nezaujato tak, aby sa meno obce Polomka naďalej vyslovovalo s
uznaním.
Musím poďakovať občanom
aj za to, že svojím hlasovaním
ukázali cestu našej mládeži.
Prostredníctvom médií rôzneho druhu i tvrdou skúškou živo-

ta neustále prichádza do styku
s násilím, nečestnosťou, s podvodmi. Máte moje uznanie za to,
aby naša mládež nenadobudla
vedomie, že nie poctivosťou, ale
ranami pod pás, alebo podvodmi a ohováraním sa človek ľahko dostane k svojmu cieľu.
Prosperita, rozvoj našej
obce a spokojnosť všetkých
občanov je náš spoločný cieľ.
Ďakujem,
Ing. Ján Lihan,
starosta obce Polomka

A zas nám nadišli tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.
V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy,
tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy,
najmenších, ani nie škôlkarov až po najväčších. Noc má
moc, a tak keď sa zotmelo, poprosili sme Mikuláša,
Privítali sme Mikuláša svoju
tam medzi troma čiastky zeme,
aby nám slávnostne rozsvietil vianočný stromček v parku.
Posledný mesiac v roku má pre všetkých zvláštny A nielen stromček. Na dotyk jeho palice sa rozsvietila celá
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. význam.
Niektorí bilancujú a obzerajú sa späť, čo im ten- vianočná výzdoba v dedine a aj v Hamre. V tej chvíli sme
to rok priniesol a iní sú naplnení ešte očakávaniami, čo si možno tak naozaj uvedomili, že onedlho sú tu Vianoce.
A na tieto sviatky sa i my radujeme,
im koniec roka ešte prinesie. No najviac očakávaní majú
Diana Ďurčenková
tí najmenší, naše deti. A začína sa to 6. decembra, kedy
z úprimného srdca toto vám vinšujeme:
všade na svete chodí Mikuláš, ktorý obdarováva všetkých
bez rozdielu veku. A prišiel aj k nám. Síce trochu skôr, ale
Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom,
uznajte, že obdarovať všetky deti na svete za jeden jediný deň je nad sily aj Mikuláša. V sprievode čertov a anvaším dobrým radcom a dobrým priateľom. jelikov (a bolo ich neúrekom) vstúpil do sály kultúrneho
domu. Malí aj veľkí, deti, rodičia i starí rodičia ich privítali veľkým potleskom. Detské očká naplnené zvedavosťou,
Na Vianoce, keď svet stíchne,
čo sa bude diať, rodičia povzbudzujúci svoje ratolesti. Ako
prvé privítali Mikuláša pásmom básničiek a pesničiek tí
nech Vám Božie dieťa vdýchne
najmenší. Detičky z materskej školy. Všetky deti sa snažili a keď ešte aj pani učiteľky trošičku pomohli, tak to zvládpokoj, radosť, dobrú vôľu
li na jednotku. Všetky, ktoré nabrali odvahu, mali možnosť
vystúpiť na javisko a zaspievať či zarecitovať. Každý sa
a nielen v túto svätú chvíľu,
snažil a bol odmenený. Vystriedalo sa detí ako smetí. Od
ale každučký deň v roku,
Výsledky volieb v Obci Polomka
nech Vám stojí popri boku.
do obecného zastupiteľstva a starostu obce dňa 27.11.2010

Krásne prežitie vianočných sviatkov
Vám praje redakcia.

Pozvánky
Tanečné nádeje Horehronia
Čo: Pohárová regionálna súťaž tanečnej školy
Juraja Fábera a ZUŠ Polomka
Kedy: 19. december 2010 (nedeľa) o 14:00
Kde: Závadka nad Hronom, ZŠ telocvičňa
Tešíme sa na Vás!
...
Základná umelecká škola Vás pozýva
na nádielku vianočnej nálady, ktorá
sa bude rozdávať na vianočnom programe
dňa 21.12.2010 o 17:00 v koncertnej sále
v budove materskej školy.
...
Folklórna skupina Brezinky,
Detský folklórny súbor Brezinky a hostia
Vás pozývajú na vianočný program
Vianočné tajomstvo
25.12.2010 o 15.00 v kultúrnom dome v Polomke
Vstupné: 1,- €
Výťažok z programu bude venovaný dobročinným účelom.
Vstupenky si môžete zakúpiť aj v predpredaji
v kancelárii kultúry v KD

Počet
Počet
Počet
Počet
Účasť

osôb zapísaných v zozname voličov
voličov, ktorí boli voliť
platných hlasov odovzdaných pre poslancov
platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu
občanov na voľbách je v našej obci

2469
1295
1238
1278
52,45 %.

12. Mgr. Janka Saksová, KDH
179
13. Ing. Andrea Lilková, SDKÚ-DS
178
14. Mgr. Marta Bubelínyová, ĽS-HZDS
172
15. Ing. Monika Kubušová, SMER
161
16. Jana Ondrisová, SMER
160
17. Alena Kubušová, SDKÚ-DS
156
18. Ing. Renáta Schwarzbacherová, ĽS-HZDS 152
19. Peter Piliar, SDKÚ-DS
146
20. Bc. Martin Oravkin, SMER
116
21. Vladimír Divok, SMER
110
22. Ján Ďurčenka, SDKÚ-DS
110
23. Martin Kalman, nezávislý
109
24. Miloš Predajňa, SDKÚ-DS
105
25. Rastislav Gordulič, ĽS-HZDS
101
70
Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslan- 26. Rastislav Pohančaník, ĽS-HZDS
cov obecného zastupiteľstva:
1. František Bučko, ĽS-HZDS
221 hlasov Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
2. Ing. Janka Jagerčíková, SaS
220
Ing. Jozef Jagerčík, nezávislý kandidát
111 hlasov
3. Jozef Barník, SMER
219
Ing. Ján Lihan, SDKÚ-DS, KDH
751 hlasov
4. Bc. Darina Kubušová, nezávislý
212
Doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., nez. kandidát
5. Ing. Dušan Ďurčenka, ĽS-HZDS
204
416 hlasov
6. Pavel Maruškin, SMER
199
7. Ing. Vladimír Hrablay, SMER
192
Za starostu obce bol zvolený:
8. Ing. Peter Vojtko, KDH
191
Ing. Ján Lihan, SDKÚ-DS, KDH s počtom hlasov 751
9. Mgr. Magdaléna Miklošková, nezávislý 190
10. Katarína Malčeková, SMER
180
Miestna volebná komisia v Polomke
11. Ing. Miroslav Tokár, SMER
179
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
MUDr. Dušan Maruškin, SDKÚ-DS
477 hlasov
Ing. Jozef Guzma, SDKÚ-DS
463
Dušan Muška, SDKÚ-DS
371
Mgr. František Hereta, KDH
368
Ing. Ján Lihan, SDKÚ-DS
364
Roman Bešina, SMER
322
Ing. Marián Jagerčík, ĽS-HZDS
317
Ing. Ivan Brozman, SDKÚ-DS
307
František Ďurčenka, SMER
279
Jozef Svetlák, KDH
258
Peter Bučko, SDKÚ-DS
222
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Diskusné fórum... ...a iné
v mesiaci december 2010
Štefan Molčan, SNP 20 – 91 rokov
Sidónia Balážová, Osloboditeľov 24 – 85 rokov
Štefan Mikloško, Odbojárov 14 – 85 rokov
Oslávencom želáme všetko najlepšie,
veľa zdravia a spokojnosti.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
november 2010

Narodení: 0
Prihlásení: 0
Odhlásení: Lehocká Martina, SNP 185
Mikuš Marián, Štúrova 24
Zomretí: MUDr. Gerberyová Michaela, Komenského 76 –
39 rokov
Bajus Ján, Kraskova 15 – 48 rokov
Vengerová Magdaléna, Odbojárov 22 – 86 rokov
Šuchaň Jozef, Kraskova 12 – 59 rokov
Počet obyvateľov k 30.11.2010 – 3003

SPOMÍNAME
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka ti tatík, za všetkých nás.
Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami.
Dňa 2. decembra uplynul rok odvtedy, čo nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Martin Belko
S láskou spomínajú manželka, dcéry Zuzka,
Martinka s rodinou a vnučka Barborka
...
S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok sa zaňho modlíme.
Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude večne žiť.

Diskusné fórum s kandidátmi na post starostu obce organizuje OZ
TREND už od roku 1998. Som rada, že prítomnosť občanov na nich sa
stále zvyšuje. Kým na prvom DF bolo štyridsať prítomných, pred štyrmi
rokmi to bolo 64 občanov (o päť viac, ako v Banskej Bystrici).
21. novembra sa v kinosále kultúrne- ciu starostu obce a aj občania využiho domu zišlo 102 občanov. Sálu po- li priestor diskusného fóra, kde sa za
skytla obec na verejnoprospešný účel, fungovania pravidiel mohli prítomostatné náklady znáša OZ TREND. ní dozvedieť rôzne postoje, názory
Možno chlad trochu bránil všetkým prí- a spôsoby riešenia problémov v obci.
O to viac ma mrzí, že sa niekto pričitomným, aby zotrvali dlhšie v diskusii,
ale záujem občanov a ich otázky uká- nil o to, aby aj Polomka dostala nálepzali, že záujem o veci verejné sa mobi- ku „obec, kde sa viedol nekalý politický
lizuje trošku viac aspoň pred komunál- boj“. Nejde ani tak o to, že niekto do
nymi voľbami. Trochu ma mrzí slabšia schránok poroznášal letáky tesne pred
pripravenosť kandidátov na diskusiu. moratóriom, aby sa dotyčný už nemoAle snáď aj to sa časom zmení – je to hol brániť, ale o to, že leták bol nepodlen na nás, občanoch, s čím budeme písaný. Ak si stojím za slovom a som
spokojní. Odpovede na nezodpoveda- presvedčená o svojej pravde, nemám
né otázky v sále nájdete ešte stále na dôvod nepodpísať sa. Ale anonymné ohováračky nemajú žiadnu váhu.
www.volby.polomcania.sk.
Voľby máme za sebou. Nikto asi nie
Je potešiteľné, že kandidáti na funk-

Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva
Počet zasadnutí v roku 2007 – 9, 2008 – 12, 2009 – 16, 2010 - 10
Neprítomní
Jozef Buvala
MUDr. Dušan.Maruškin
Ing. Jozef Guzma
Mgr. František Hereta
Ing. Marian Jagerčík
František Ďurčenka
Roman Bešina
Milan Šuchaň
Ing. Ivan Brozman
Jozef Svetlák
Dušan Muška

2009
5
1
4
2
3
10
8
12
7
2
3

2010
1
3
2
0
1
6
6
10
4
0
0

Rok

Dotácia

Poskytovateľ

Účel

56 050 Sk

Recyklačný fond

Za separovanie odpadu

1 000 000 Sk

Lesy SR š.p.

4 500 000 Sk

Envirofond

20 000 Sk

sponzori

CD Brezinky, Brezinky

500 000 Sk

Nadácia Železiarní Podbrezová

Kultúrne podujatia organizované obcou

18 000 Sk

športovci

Náradie do fitness

1 209 000 Sk

Nadácia SPP a Úrad vlády SR

Viacúčelové multifunkčné ihrisko pri MŠ

35 000 Sk

Banskobystrický samosprávny
kraj

4 000 000 Sk

Envirofond

Splašková kanalizácia Chalupkova,
Dimitrovova

3 240 000 Sk

Nórsky finančný mechanizmus

Rekonštrukcia Verejného osvetlenia

2008

Predám akciu Pasienkového spoločenstva v Polomke.
Tel: 0907 182 904.

Pasienkové spoločenstvo v Polomke oznamuje členom spoločenstva, že volebné obdobie orgánom spoločenstva skončí v marci 2011. Valné zhromaždenie v marci 2011 zvolí nové
orgány na obdobie 2011- 2015. Podľa stanov spoločenstva
majú právo voliť a byť volení, tiež právo navrhovať kandidátov do orgánov spoločenstva. Návrhy môžu predložiť osobne
v kancelárii spoločenstva alebo anonymne vhodením návrhu
do poštovej schránky vo verande v budove spoločenstva do
31.1.2011. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta,
adresu kandidáta a do ktorého orgánu je navrhovaný – predseda spoločenstva, predseda dozornej rady, člen výboru, člen
dozornej rady. Členom dozornej rady môže byť aj osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
Výbor Pasienkového spoločenstva
v Polomke

2008
0
4
5
0
0
3
5
6
1
0
2

2007

Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Bernolákova
Splašková kanalizácia ul. Odbojárov,
technológia III. sekcia ČOV

Rodeo 2008

16 832 538,60
Sk

Slovenská agentúra
cestovného ruchu a Európsky
fond reg.rozvoja
Európsky fond reg. rozvoja ,
štátny rozpočet

92 260 Sk

Recyklačný fond

Za separovanie odpadu

6 320 000 Sk

Voľby do orgánov
Pasienkového
spoločenstva v Polomke

Rok 2007
0
3
3
0
0
2
4
0
2
0
1

ZÍSKANÉ DOTÁCIE A GRANTY ZA VOLEBNÉ OBDOBIE 2007-2010

Dňa 10. decembra uplynulo päť rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý otec
Jozef Vernársky
S láskou a úctou spomína
syn s rodinou

INZERCIA

je úplne spokojný. Mrzí ma, že sme
si znova zvolili iba zástupcov mužov.
Nechcem spochybňovať ich schopnosti a kvality, opäť mi však bude
chýbať ženský pohľad na život v obci,
ženská logika a starostlivosť napríklad
v sociálnej oblasti, alebo k potrebám
rodín s deťmi.
Je mi veľmi ľúto, že sme nedali šancu mladým ľuďom stať sa poslancami. Veľa hovoríme o tom, ako by sme
chceli, aby mladí neodchádzali z obce,
aby tu našli zmysel života, ale keď sa
nájde niekoľko aktívnych mládežníkov,
neumožníme im priamo podieľať sa na
tvorbe podmienok a príležitostí, ktoré
by ich tu udržali. Nedáme im možnosť
meniť Polomku pre ich potreby a snáď
aj na úžitok nás všetkých.
A zase nás čaká práca. Starostu, poslancov, aj aktívnych občanov.
Nech sa darí!
Michaela Heretová

Viacúčelové ihrisko pri ZŠ, Cvičná
tenisová stena pri MŠ, snežné delá
Rekonštrukcia Základnej školy

Spolu Sk

37 822 848,60

2009

1 000 €

Banskobystrický samosprávny
kraj

FS Brezinky okná a dvere na materskej
škôlke

66 000 €

Envirofond

Splašková kanalizácia ul. Záhradná

180 603 €

Európsky fond reg. rozvoja,
štátny rozpočet SR

1 211 854,42 €

Kohézny fond Európskej únie,
štátny rozpočet

879 909,52 €

Kohézny fond Európskej únie,
štátny rozpočet

Refundácia nákladov na výstavbu
kanalizácie 2004-2007- ul. Jánošíkova,
J.Kráľa, Ždiarska, SNP
Splašková kanalizácia Ul. Mlynská,
Kaštieľna, Komenského –dol.časť,
Kukučínova, Nálepkova, Zápotockého
Vybudovanie dvora separovaného
odpadu a zakúpenie technológie

11 300 €

Úrad vlády SR

Unimobunky pre Rómov

2010

5000 €

Min. školstva SR

Vybavenie jedálne pri MŠ

938 535,88 €

Kohézny fond Európskej únie,
štátny rozpočet

2 426 970,26 €

Kohézny fond Európskej únie,
štátny rozpočet

Zmena palivovej základne ZŠ
a obecných budov
Splašková kanalizácia II.etapa- ul.
Komenského horná časť, Hronská,
Železničná, Jegorovova

Spolu €

5 721 173,08

Spolu Sk

37 822 848,60

Spolu za
volebné
obdobie
Spolu za
volebné
obdobie

210 178 908,60
Sk
6 976 661,64 €
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Rok na Gemeri

žali a nastúpili. Skoro bez prestávky sa
striedali piesne a tance všetkých regiónov. Nechýbali rómske, české ani ruské.
Hudbu z Ostravy dali dole. Z pódia. Zniesli cimbal k našim a vzniklo najlepšie moravsko-slovenské hudobné zoskupenie.
A zábava nemala konca-kraja. Tí unavenejší sa postupne vytrácali, až prevádzkari museli zasiahnuť( tak ako kedysi u nás

v Bumbarase), že pomaly pozbierali stoličky, stoly, zhasli svetlo, a aj najväčší vytrvalci museli ustúpiť. Podaktorých sa nám
podarilo vypnúť z elektrického prúdu. Ale
už aj bolo načase. Čakala nás ešte cesta
domov. Rozospievaný autobus sa šťastlivo vrátil domov z najlepšej akcie roka.
Lebo taký je Rok na Gemeri.
Marta Pisárová

lomke, BARTRANS Pohorelá, kvetinárstvo Katka, nábytok Bešina, obchod
Diana Závadka nad Hronom, Pekáreň
Božka Polomka, pán
Ján Vernársky z Polomky. Zvlášť ďakujeme tým sponzorom,
ktorí zo skromnosti
nechcú byť menovaní.
30. novembra 2010
o 14. oo hod. sa začal
v jedálni Základnej
školy v Polomke piaty
ročník súťaže v pečení a zdobení medovníkov ,,Voňavá krása“.

miesto udelila porota Patrikovi Kubaskému a víťazkou tejto kategórie sa stala Terézia Hájiková. V 2. kategórii /4. až
6. roč./ sa umiestnila na treťom mieste Anna Guzmová, na mieste druhom
Lea Pohančaníková a na prvom mieste
Kristína Danieličová, cenu poroty dostala Natália Maruškinová. V tretej kategórii /7.až 9. roč./ si tretie miesto vybojovala Silvia Fedorková, druhé patrilo Lýdii Martinelliovej a prvé Kristíne
Dratvovej. Veronika Ološtiaková si vyslúžila cenu poroty.
,,Horehronská voňavá krása“
3. decembra 2010 sa v našej základnej škole konala súťaž trojčlenných
družstiev horehronských škôl v pečení a zdobení medovníkov. Okrem našich trojíc súťažili aj trojky zo Šumiaca

Prvé miesto si vyzdobili dievčatá z
Polomky Kristína Dratvová, Veronika
Ološtiaková a Silvia Fedorková.
Druhé miesto si odniesli dievčatá do
Šumiaca Katarína Voletzová, Barbora
Pandulová, Nikola Gigacová pod vedením pani Moniky Riapošovej. Tretie
miesto patrilo našim piatačkam Kristíne Danieličovej, Erike Hájikovej a Na-

tálii Maruškinovej.
Porota udelila štvrté miesto trojici
z Polomky Lei Pohančaníkovej, Anne
Guzmovej a Magdaléne Omastovej.
Piatemu miestu sa tešili dievčatá
z Telgártu Veronika Ambrozová, Dominika Neuvirthová, Karina Funďová
pod patronátom pani Heleny Birkovej.

Temer päťdesiat detí sa snažilo z kúska
voňavého medovníkového cesta vykrojiť a ozdobiť tie najkrajšie a najzaujímavejšie medovníčky. Úsilie detí hodnotila
odborná porota: Anna Vernárska, Mária Buvalová, Elena Belková, Mária Kánová, Eva Skalošová.
V 1. kategórii /1. až 3. roč./ získala tretie miesto Lucia Majerová. Druhé

a z Telgártu.
Súťaž pozorne sledovala odborná porota pod vedením Jána Buvalu, majstra
Slovenska 2007 v pečení medovníkov
v Hybiach. Členmi boli pani Gandžalová za Slovenský zväz včelárov, Erika
Šandorová, akademická maliarka, Elena Lunterová za MO MS v Polomke a
Iveta Kohárová .

Voňavá krása

čo radi súťažia, majú šikovné ruky, veľkú trpezlivosť a cit pre krásno. Radi by
sme touto formou poďakovali sponzorom, ktorí prispeli na realizáciu oboch
súťaží finančnými prostriedkami alebo
materiálmi potrebnými na zabezpečenie podujatí. Slovenský zväz včelárov
so sídlom v Polomke, Základná škola
Polomka, MO Matice slovenskej v Po-
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jú – mladí zachovajú“. Programové výstupy boli tvorené zo zvykov a obyčají, ktoré sa v dedine tradovali v priebehu roka. V programe sa predstavili: FSk
Gočovan z Gočova s programom Hräbaj, dievšä hräbaj, FSk Radzim z Vyšnej Slanej – Večier na posecke, FS Gemer z Dobšinej – Rukovačka, FSk Lehoťanka z Čiernej Lehoty – Prstenkovašky, FSk Hôra z Rejdovej – Idú svatky
s darom, FSk Dolina z Gemerskej Polomy – Na lúšiškoch, FSk Vernár – Krstiny, FSk Stromúš z Vlachova – Voliari na
zábave, FSk Heľpan – Regrút, FS Dubina z Rožňavy – Cepový a FSk Brezinky
– Na moste. Ako hosť programu bol FS
Šmykňa z Ostravy, ktorý spracováva výlučne slovenský folklór. Z týchto programových čísel sme mali možnosť vidieť
iba FSk Hôra, aj to iba zo zákulisia, nakoľko do preplnenej sály nás usporiadatelia nepustili. Obidva dni programom
sprevádzala Katarína Birková.
Po vystúpení sme sa presunuli do radnice, kde program pokračoval. Po malom občerstvení ( tradične risky a šalát)
bol pre vedúcich pripravený rozborový
seminár a tiež bola vyhodnotená súťaž
o zaujímavé gemerské jedlo resp. koláč.
Tento rok súťažil náš biely koláč. Po minuloročnom II. mieste ( podlev) a predtým
I. mieste (štrudľa) sme nebodovali a tešili
sme sa úspechu a ochutnávky pri susednom stole z Gemerskej Polomy. A mohla
začať najpríjemnejšia a všetkými obľúbená časť večera. Zábava. Do tanca mala
hrať ľudová hudba z Ostravy. Veď aj začala. A Maňo sa začal vykrúcať, že akože naša hudba je tam za iným účelom.
Ale samozrejme, to naši chlapci nevydr-

Gemerské osvetové stredisko, obec Slavošovce a mesto
Rožňava usporiadali v dňoch 19.a 20.11.2010 za finančnej
podpory zúčastnených obcí 16. ročník tohto zaujímavého
a obľúbeného podujatia. Začal sa v piatok v obci Slavošovce, kde mali možnosť vystúpiť staršie deti DFS Brezinky.
Naša púť za kultúrou sa začala ráno nej skupine. Nazvala to svojou povino siedmej hodine, pretože naša cesta nosťou odovzdávať piesne a príbehy
do Slavošoviec viedla cez Rimavskú ďalej, pretože ju to tak naučila „ jej staSobotu, odkiaľ sme brali deti z DFS rá“. A my starší sme si ju pre seba naLieskovček. V dedine, o ktorej sme ve- zvali skvostom našich ľudových tradícií.
deli zo školských čias, že sa tu vyrá- Ujo sprievodca musel prerušiť jej pútavé
ba papier (mimochodom trochu sme rozprávanie a priblížil nám život a diez neho dostali v podobe servítok a zá- lo nášho rozprávkara P. Dobšinského
pisníkov), nás čakal pestrý program. a v ničom nezaostal za svojou predS deťmi sme si prezreli dvory s tvori- chodkyňou. Ozaj prekrásna expozícia
vými dielňami, kde na deti čakali hvez- dýchla na nás dávnou minulosťou. Tadári s ozajstným hvezdárskym ďale- jomstvo trinástej komnaty nás starších
kohľadom a prezreli sme si výstavu zaviedlo do detských čias a deťom ukánajškaredších stríg, ktoré vyrobili do- zalo, že čaro rozprávky patrí do nášho
máci v rámci súťaže. V dome u starej života a zostáva v nás navždy. Ale čas
mamy teta pernikárka deti oboznámi- bol neúprosný a už čakali prípravy na
la s výrobou a zdobením perníčkov, čo vystúpenie. V programe „Z rozprávky
si mohli hneď aj vyskúšať. Tiež tu pre- do rozprávky“ sme vystúpili s dramatibiehala ukážka výroby hračiek, tra- záciou rozprávky P. Dobšinského Dredičných jedál spojených s ochutnáv- vená krava, ktorú upravil Marián Lacko.
kou – vyprážané pampúšiky plnené Spolu s nami účinkovali FSk Lehoťanbryndzovou plnkou. Mňam. Pritom ne- ka DFS Lieskovček. Po dobrom výkobola núdza o peknú pesničku či vese- ne nás už čakal zaslúžený obed a odlé rozprávanie tetušiek. No zlatým klin- chod domov. Opäť cez Rimavskú Socom prehliadky bola návšteva rodného botu. Krásne podujatie, ktoré potom podomu Pavla Emanuela Dobšinského. kračovalo do neskorých hodín prograTu na nás čakala nám už známa teta mom „ Z kasny do priaškrinka“, nás opäť
Brdárska z Rejdovej, ktorá veľmi púta- obohatilo o množstvo zážitkov a milých
vým spôsobom priblížila svoje detstvo stretnutí so vzácnymi ľuďmi.
v podobe zážitkov a tiež sa s nami poSobota patrila folklórnym skupinám
delila so svojim pôsobením vo folklór- a ich programu „ Čo starí pamäta-

Uskutočnili sme dve prekrásne podujatia, a to len vďaka zanieteným ľuďom, sponzorom a samozrejme deťom,
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Anna Mesiarkinová, Anna Bartošíková

November v škole
Ani sme sa nenazdali a máme koniec novembra.Vonku sa ochladilo a my
sa viac tlačíme k ohňu, aby nám nebolo zima. Prvý štvrťrok sme prežili.
Niektorí smutnejšie, no verím, že viac je takých, ktorí sa tešia z dobrých výsledkov. Veď je pred nami mesiac, ktorý prináša radosť, lásku, porozumenie a veľa nádherných chvíľ v kruhu svojich blízkych. Vianoce.
Tešíme sa na ne. Niekto iba vo svojich myšlienkach, iní už rozmýšľajú, ako
ich spríjemniť nie len sebe, ale i svojim priateľom. P.uč. Mesiarkinová A. a p.
uč. Bartošíková usilovne pripravovali vianočné medovníky. Deti s veľkou
radosťou skoro každé popoludnie prichádzali, aby si skúsili cesto, z ktorého neskôr vytvorili voňavé medovníky. Bolo treba vymiesiť cesto, vymiešať
polevu. Precízne, s láskou, inak zdobenie nebude pekné. A potom, hop do
formy, upiecť a vyzdobiť. Ťahať rovné čiary a vytvárať obrazce, nad ktorými
zachádza zrak. Nádherné práce dokážu urobiť drobné detské rúčky. Keď
ich sledujete, tlačia sa vám slzy, ale najmä slinky vám tečú, lebo škola rozvoniava medom a voňavým korením.
Chceme však nasýtiť nie iba vaše brušká, ale i duše. Preto p. uč. Mesiarkinová E. so žiakmi 4. A triedy už nacvičujú Betlehemcov. Ak neviete
o čom to bude, pozývame vás na Jedličkovú slávnosť, kde ich môžete vidieť. Ich práca je chvályhodná, lebo jej venujú veľa svojho voľného času.
Okrem vôni a krásy pre oči sme sa venovali aj zdokonaľovaniu tela a mozgu.11. novembra prebehla informatická súťaž – iBobor. Žiaci 5. – 7. ročníka
si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky. 29. novembra a 3. decembra bola vedomostná súťaž z oblasti geografie, prírodopisu,
dejepisu. Zúčastnili sa žiaci 5. – 7. ročníka. Okrem iných zaujímavostí sme
na našej škole spustili prácu na interaktívnej tabuli. Pracujeme bez prachu
a tabuľa nám otvorila veľa nových možností s ktorými môžeme manipulovať.
Takže, prajeme vám veľa šťastia, zdravia a hojného Božského požehnania.

NECH SA STAROSŤ VŠETKA ZRUŠÍ
A NECH VLÁDNE POKOJ V DUŠI.
ČO BOLELO NECH SA ZHOJÍ,
ČO TEŠILO, NECH SA ZDVOJÍ.
Mgr. Emília Mesiarkinová
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Cenník lístkov sezóna 2010/2011
Druh lístka
Jedna jazda
10 jázd
2 hod. mimo interval
3 hod. mimo interval
4 hod. mimo interval
09:00 - 12:30
12:30 - 16:00
Celodenný 9:00 - 16:00
2 dni zo 7
3 dni zo 7
4 dni zo 7
5 dní zo 7
6 dní zo 7
7 dňový
10 dní počas sezóny
15 dní počas sezóny
Rodinný lístok 2+1 (jednodňový)
Rodinný lístok 2+2 (jednodňový)
Lyžiarsky výcvik pre ZŠ
Lyžiarsky výcvik pre SŠ a VŠ

dospelí
2,00 €
10,00 €
7,50 €
9,00 €
10,00 €
9,00 €
10,00 €
14,00 €
26,00 €
37,00 €
45,00 €
55,00 €
64,00 €
73,00 €
96,00 €
139,00 €

seniori nad 60 r.
juniori do 18 r.
2,00 €
8,00 €
6,50 €
8,00 €
8,50 €
8 ,00 €
8 ,50 €
12,00 €
22,00 €
31,50 €
38,00 €
46,50 €
54,00 €
62,00 €
82,00 €
119,00 €

30,00€
36,00€
5,00€
6,00€

Hodnotenie volebného obdobia
za roky 2006-2010
Volebné obdobie počas ktorého som vykonával funkciu starostu obce,
sa končí a ja chcem stručne zhodnotiť činnosť na všetkých úsekoch obce
a zrekapitulovať, čo sa nám podarilo za štyri roky urobiť, čo sa v našej
obci zmenilo k lepšiemu, čo sa vybudovalo.
Obecné zastupiteľstvo bolo zložené z 11 po- nolákova 25, 52, 11, 13, SNP 92/D, Štúrova 64,
slancov. Obecné zastupiteľstvo zriadilo pre toto Osloboditeľov Maruškin – novostavba,
V obci bolo vybudovaných 183 nových kanalivolebné obdobie 5 komisií. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali pravidelne 6 krát do začných prípojok. Celkovo je v obci na kanalizároka podľa plánu a zasadalo i mimoriadne k na- ciu pripojených 863 domácnosti.
liehavým úlohám obce.
Bolo to určite veľmi náročné pre poslancov obec- Obecný majetok
ného zastupiteľstva, ktorým chcem poďakovať za Stav obecného majetku bol v uplynulom volebnom
ich pochopenie a ústretovosť pri riešení problé- období každoročne hodnotený obecným zastupimov a prijímaní dôležitých rozhodnutí v prospech teľstvom. Pravidelne bol posudzovaný jeho stav
z hľadiska využitia, potreby opráv a plánovanej
obce a jej obyvateľov.
Komisie boli vedené predsedami, ktorým je po- údržby. Nutné opravy a drobná údržba obecných
trebné vysloviť poďakovanie za aktívny prístup k budov bola vykonávaná pravidelne podľa potreby
plneniu úloh obce. Taktiež patrí poďakovanie a a to opravy žľabov a zvodov, nátery striech, oprauznanie všetkým aktívnym členom komisií, po- va omietok a pod.
Dom smútku sa začal rekonštruovať v roku
slancom a neposlancom za ich prácu v komisiách
a pomoc pri riešení problémov našich občanov. 2007 výstavbou novej strechy a následne nová faNa Matričnom úrade bola vybavovaná priebež- sáda, obklad kameňom a montáž bleskozvodov.
V kultúrnom dome boli vymenené okná
ne korešpondencia, vydávané rôzne potvrdenia,
priebežne sa plní oznamovacia povinnosť o mat- na schodišti, vykonala sa rekonštrukcia celého
ričných udalostiach, mesačne sa zasielajú šta- schodišťa – nová dlažba, nové omietky, náter,
nové svietidlá.
tistické hlásenia.
Zdravotné stredisko dostalo nové vchodové
Obec Polomka vykonáva aj osvedčovaciu agendu, a to overovanie listín a podpisov na listinách dvere, vymenené boli postupne ďalšie okná za
. Obec vykonávala aj overovanie výpisov a odpi- plastové a urobili sme náter strechy.
Budova na vleku sa postupne dokončovasov z registra trestov.
Pracovalo sa aj na Registri obnovenej evidencie la. Na prelome rokov 2007 a 2008 sa vybudovapozemkov (ROEP). Register bol v 6/2010 ukon- lo podkrovie pre ubytovacie služby. Pokračovalo sa s prácami na zatepľovaní budovy a drevečený a zverejnený na internete.
Obec Polomka tiež zabezpečuje úlohy, doku- ných obkladoch.
menty týkajúce sa požiarnej ochrany a CO. V roku Obecný úrad sa začal rekonštruovať v roku 2009
2009 boli vykonané v obci Polomka požiarne pre- prístavbou a nadstavbou podkrovia, pokračovaventívne prehliadky, v rodinných domoch, chalu- lo sa v roku 2010 kedy bola ukončená strecha,
pách a prevádzkach v obci. Drobné nedostatky, zateplenie budovy, nová fasáda a obklady sokktoré boli zistené, boli na mieste odstránené, prí- la kameňom.
Obecný penzión: v roku 2009 boli vymenepadne bol daný termín na odstránenie.
Vo volebnom období 2007 – 2010 sa v obci Po- né okná za plastové a urobený bol nový gang a
lomka pokračovalo v budovaní kanalizácie, a to schodište a vymenili sme plynový kotol za nový.
Stredisko separovaného zberu sa začalo buna nasledovných uliciach:
Dokončila sa ulica Bernolákova, pokračovalo sa dovať tohto roku rekonštrukciou budovy bývaléna ulici Odbojárov, Sama Chalupku, Dimitrovova, ho SUH (skladu umelých hnojív). Projekt je finanNová, ulica Záhradná – nespustená. Pripojili sa covaný z fondov EÚ.
rodinný dom Kraskova 20, Osloboditeľov 13, Ber- Základná škola Polomka – s rekonštrukciou

INFORMÁCIE K CENNÍKU

deti do 12 r.
1,00 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
6,50 €
6,00 €
6,50 €
9,00 €
17,00 €
23,00 €
28,00 €
34,00 €
39,00 €
45,00 €
62,00 €
89,00 €

Deti do 5 rokov zdarma /ak nepoužívajú samostatne kotvu /
Pre deti do 5 rokov, ak používajú samostatne kotvu, je potrebné taktiež zakúpiť lístok Deti od 6 do 12 rokov majú nárok na detské lístky. Juniori od 13 rokov do 18 rokov. Seniori nad 60 rokov

ZĽAVY
!!!NEPLATIA PRE BODOVÉ LÍSTKY!!!
50% pre ZŤP 10% pre hostí ubytovaných v penzióne Bučnik
(preukázať sa ubytovacím preukazom) 10% pre skupiny nad
20 osôb a k tomu jeden lístok bezplatne. Lístky kupuje a platí jedna osoba Pri všetkých zľavách je nutné preukázať sa na
základe výzvy obsluhy platným príslušným dokladom /občiansky preukaz, deti – preukaz poistenca, ubytovací preukaz, preukaz ZŤP.../ Pri uplatňovaní zľavy pre študentské lyžiarske kurzy požadujeme priložiť zoznam študentov, lístky kupuje a platí
jedna osoba. Rodinná zľava: príbuzenský vzťah je nutné preukázať preukazom totožnosti, u detí preukazom poistenca (alebo iný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah a vek – dieťa do
12 rokov) K pokladni sa pri kúpe rodinného lístka musia dostaviť všetci členovia rodiny.
Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý. Cestovné sa
nevracia pri strate a poškodení skipasu.

budovy sa začalo v roku 2009 v rámci realizácie schváleného projektu z fondov EÚ. V súčasnosti je rekonštrukcia ukončená a skolaudovaná.
Budova starej pošty /telekomunikácie/ ul. Osloboditeľov č. 10 - časť budovy je po rekonštrukcii
vnútorných priestorov v r. 2009 a bola daná do
prenájmu na prevádzku krajčírstva. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena okien a dverí za plastové, ktoré boli vymenené aj v susediacom byte.
Školstvo.
Obec zabezpečuje v oblasti školstva úlohy
na úseku prenesených a originálnych kompetencií. Na prenesený výkon štátnej správy obec
ako zriaďovateľ základnej školy dostáva finančné prostriedky formou transferu zo štátneho rozpočtu. Základná škola v Polomke s pridelenými
finančnými prostriedkami hospodári ako samostatný právny subjekt.
V rámci originálnych kompetencií sú obcou financované školské zariadenia: materská škola, základná umelecká škola, školský klub, zariadenie školského stravovania pri ZŠ a zariadenie školského stravovania pri MŠ.
Opatrovateľská služba.
Obec zabezpečuje úlohy na úseku opatrovateľskej služby. Zabezpečovanie opatrovateľskej služby je originálna kompetencia obce. V priemere sa
ročne staráme o 15 občanov v rámci opatrovateľskej služby a náklady na opatrovateľskú službu sú v priemere 35 000€ ročne.
Spoločný obecný úrad
- úsek stavebnej činnosti.
Na základe zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (SOU) v r. 2003 obcami Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Pohorelá bola stavebná činnosť v týchto obciach usmerňovaná
v SOÚ so sídlom v Polomke. Od januára 2007 do
SOÚ vstúpila aj obec Braväcovo. Pre obce sa pripravovali rozhodnutia – územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zmeny v užívaní stavby, zmeny stavby pred dokončením a pod., vykonával sa štátny stavebný dozor a
poradenstvo pri drobných stavbách. Táto činnosť
bola vykonávaná aj ako špeciálny stavebný úrad
pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.
Za uvedené obdobie sa riešilo 456 rôznych žiadostí stavebníkov.
Ing. Ján Lihan, starosta obce
pokračovanie v budúcom čísle

Jeseň v MŠ
Jeseň mnohí považujú za najkrajšie
obdobie v roku. Jesenná víla rozprestiera nad krajinou farebný plášť, zem
nám núka svoje dary, jesenné slniečko
pohládza tvár a pracovité ruky zbierajú úrodu. A našich najmenších tomuto
všetkému učíme rozumieť. Deti sa počas hier a edukačných aktivít zoznamovali s farbami jesene, kalendárom
počasia. Z plodov jesene sme pripravili kútiky a zavŕšili to spoločnou oslavou, na ktorej sme sa piesňami a básňami poďakovali za úrodu. K jeseni patria aj šarkany a tie nemohli chýbať ani u nás. Deti sa s rodičmi pustili
do ich výroby. A tak celú triedu zaplnili šarkany od výmyslu sveta. Maľované, kreslené, látkové, papierové. Jeden krajší ako druhý. A keďže to bola
súťaž a najkrajšieho šarkana, rodičia
sa nakoniec uzhodli na tom, že odmenia každého, kto sa do súťaže zapojil.
A tak vyhral každý.
Jeseň prichádza aj do lesa medzi
zvieratká. O tom deťom prišla porozprávať teta ochranárka Hanka, ktorá
medzi deti chodí pravidelne. Oboznámila deti s tým, aký má význam les pre
človeka, čo do lesa patrí a čo nie, deťom ukázala rozličné veľkosti sadeníc
stromov, z ktorých jeden sme si zasadili do kvetináča.
S predškolákmi sme sa vybrali do
základnej školy pozrieť našich kamarátov prváčikov. Ako sa im darí, čo
všetko už zvládli. Prváci sa predviedli v plnej paráde. Čítali, rátali, hrali divadlo, spievali. Veru, páčilo sa nám
na návšteve u prvákov. A ani sme sa
nenazdali, na dvere našej škôlky zaklopal Mikuláš, veľká radosť pre naše
deti. Privítali sme ho aj s pomocníkmi,
anjelikmi a obávanými čertmi. A čuduj sa svete, ani sme sa veľmi nebáli,
veď tento rok sa nerozdávalo uhlie ale
sladkosti. Veď sme boli dobrí. A nastal
čas na prípravu vianočných sviatkov, s
ktorými nezadržateľne prichádza pani
Zima.
M. Pisárová
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