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Všetky kvety
do rúk mamy
Všetky kvety do rúk mamy
vkladám ako drahokamy
za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy,
za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko,
aby ma zas pohladila
– moja mama nežná, milá.

Najkrajšie smeti sú
na Horehroní
Polícia upozorňuje
Žiaci ZUŠ na celoslov. súťaži
Krnačkové preteky
Preteky v zjazdovom
lyžovaní

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 22.apríla
2010 o 18.00 hod. do obradnej miestnosti v Polomke.
Program zasadnutia:
l Otvorenie
l Voľba návrhovej komisie
l Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
l Správa hlavného kontrolóra o dodržiavaní finančnej disciplíny
l Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby v roku 2010
l Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2009
l Kompletná správa o lyžiarskom vleku
l Informácia i vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
l Rôzne
l Interpelácia a diskusia

Projekty financované z EÚ
týkajúce sa Polomky

Deň Matiek – 9. mája 2010
Na ženu ako darkyňu života mysleli ešte v antike. V starovekom Grécku oslavovali deň matiek už 250 rokov pred narodením Krista. Boli to slávnosti na počesť bohyne Rhey - matky všetkých bohov. V 17. storočí začali uznávať tento sviatok v Anglicku. V tejto krajine pracovalo veľa detí celý deň
od rána do večera bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas veľkonočného pôstu bola príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto nedeli sa začalo
hovoriť Nedeľa matiek. V novodobej histórii ľudstva sa Deň
matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia.
Podiel na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej a
všetkým matkám sveta. Lobizmus dám spôsobil, že Kongres
USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek, prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument,
v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj skoro všetky krajiny na svete.

Oznamy pre občanov
Oznamujeme občanom, že dňa 19.4.2010 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto odpadu patria: matrace, nábytok, textil, sanita a iný odpad väčších
rozmerov. Žiadame občanov, aby do veľkoobjemového
odpadu nedávali elektroniku a tvrdé plasty ako záhradný nábytok, kvetináče a podobne. Tieto predmety bude
možné odovzdať pri separovanom zbere, respektíve pri
mimoriadnom zbere elektroniky.
...
Základná škola od 8.apríla – 17.4. zbiera papier – noviny,
knihy, časopisy (okrem kartónového papiera. Papier môžete doniesť ráno od 7:30 – 8:00 alebo popoludní od 13:30 do
16:00 hod. Ďakujeme, že nám prispejete.
...
Základná škola oznamuje občanom, že môžu využiť
priestory školskej jedálne na organizovanie osláv a posedení. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ p. Vernárskej,
tel. číslo 6193 252.

V rámci projektu Polomka – splašková kanalizácia 2. etapa- sme obdržali rozhodnutie
zo dňa 8.4.2010 z Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktoré hovorí o tom, že na
tento projekt bolo schválených 2426970 €. Projekt rieši odkanalizovanie a rekonštrukciu kanalizačných zberačov na ulici Komenského horná časť, Jegorovovej, Železničnej
a Hronskej. Po tomto oznámení bude nasledovať podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kde bude vypracovaný aj harmonogram prác.
V súčasnosti má obec schvá- Chalupku, J. Kráľa a Dimit- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja posunulo terlený a podpísaný projekt pod rovova
názvom Dokončenie a ochra- n Rekonštrukcia troch mostov mín ukončenia podávania žiadostí do 1.4.2010. To znamena spodných vôd v regióne Po- cez Ždiarsky potok
lomka. Obec má v rámci tohto n Výstavba nových chodníkov ná že od tohto dátumu do 100
programu ukončenú verej- pri zrekonštruovaných miest- dní budú projekty vyhodnotené
a my sa dozvieme či sme boli
nú súťaž na dodávku materiá- nych komunikáciách
lu a následne uzavrela zmlu- n Rekonštrukcia dvoch auto- s naším projektom úspešní, či
nie. Už z vyššie uvedeného fivu s víťazom súťaže. Zmluva busových zastávok
je uzavretá aj s víťazom súťa- n Rekonštrukcia šiestich lá- nančného vyjadrenia je zrejmé,
že na vyhodnotenie tohto prože o stavebný dozor. Násled- vok cez Ždiarsky potok
ne sme predložili návrh zmluvy n Úprava vodného toku poto- jektu sa oplatí počkať, nakoľko zo sumy spoluúčasti obce
o dielo s firmou Obec Polomka ka v časti Dolinka
V tomto projekte je zahr- je reálne spraviť cestu maxis.r.o., ktorá mala byť realizátorom stavebných prác. Zmlu- nuté aj osadenie dopravné- málne na jednej ulici a v príva však nie je akceptovaná na ho značenia. Projekt je v cel- pade úspechu sa z európMŽP a z tohto dôvodu sa musí kovej výške 2 106 221,83 skych peňazí zrealizuje celý
robiť nové verejné obstaráva- € z toho požadovaná výš- projekt. A v objeme vykonanie na celé dielo. Robíme všet- ka je 2 000 910,73 € . Spo- ných prác a výsledného efekko preto, aby súťaž prebeh- luúčasť obce v tomto projekte tu je to podstatný rozdiel. Tu
la čo najskôr a mohlo sa začať je 105 311,10 € ( 3 mil 172 tis je však potrebné si uvedomiť
602,2 korun).
fakt, že 12. júna 2010 sa koso stavebnými prácami.
Termín ukončenia podáva- najú parlamentné voľby a či sa
V rámci projektu zmeny palivovej základne ZŠ a obec- nia projektov v tejto výzve bol všetky projekty stihnú vyhodných budov prebiehajú práce 31.1.2010 a následne do 100 notiť. Vzhľadom k tejto skutočna realizácii verejného obsta- dní mali byť vyhodnotené po- nosti sa poslanci obecného zarávania. Tlačí nás termín, pre- dané projekty. V tejto výzve
(Dokonč. na str. 4)
tože kotly na štiepku je potrebné osadiť do budovy prístavby a túto budovu je nutné
ešte zatepliť a termín ukončenia zateplenia a rekonštrukcie
na ulici Osloboditeľov (vedľa Pohrebníctva Martina) Vás pozýZŠ je do konca októbra 2010.
va na nákup. Ponúka široký sortiment potravín, sudové víno,
Najviac očakávaný projekt
značkový alkohol, nealkoholické a alko nápoje, doplnkový darPolomka v novom šate bol
čekový tovar, mrazené výrobky a nanuky. Predajňa ponúka
odovzdaný 18.1.2010. Cieľom
denne čerstvé pekárenské výrobky z Pohorelej.
tohto projektu je:
Otváracie hodiny:
n Revitalizácia verejných
Pondelok, Utorok, Streda
priestranstiev námestia v cen– od 6.00 – 11.00 a od 14.00- 21.00 hod
trálnej časti, parku s fontánou
Štvrtok – od 14.00 – 21.00
a pri Dome smútku
Piatok od 6.00 – 11.00 a od 14.00 – 21.00
n Rekonštrukcia miestnych
Sobota od 6.00 – 21.00
komunikácií ul. Nová, ŠtúroNedeľa od 9.00 – 21.00
va, Hronská, Odbojárov, Sama

Novootvorená predajňa
Potraviny – Večierka

STRANA 2

17. APRÍL 2010

Najkrajšie smeti
sú na Horehroní
v mesiaci apríl 2010
Lihanová Elena, SNP 22 – 80 rokov
Heretová Anna, Ždiarska 10 – 91 rokov
Ďurčová Anna, Sládkovičova 45 – 90 rokov
Buvala František, SNP 81 – 80 rokov
Tkáčik Ladislav, Záhradná 14 – 80 rokov
Šulejová Mária, Štúrova 79 – 80 rokov
Nech Vám úsmev na tvári
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte,
s nami tento krásny svet.
Oslávencom želáme veľa zdravia a ešte mnoho krásnych
rokov života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
marec 2010

Narodení: Hoyosová Rodriguezová Annamária,
Osloboditeľov 45
Venger Matej, Komenského 32
Prihlásení: 0
Odhlásení: Vernárska Martina, Zápotockého 53
Ing. Lihan Martin, Bernolákova 23
Barlíková Janka, Komenského 28
Omastová Martina, Kraskova 35
Zomretí:
Dupák Michal, Clementisova 2 – 90 rokov
Černáková Elena, Záhradná 7 – 81 rokov
Bajus Jozef, Kraskova 13 – 67 rokov
Počet obyvateľov k 31.3.2010 – 3020

SPOMÍNAME
S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečky sa za Teba modlíme.
Nemohla si tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 19. apríla 2010 uplynie 5 rokov ako nás
navždy opustila naša milovaná
Sabína Švidraňová
S láskou a úctou spomínajú manžel,
syn, nevesta a sestry s rodinami.
...
Čas plynie, smútok zostáva
a rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí.
Dňa 25. apríla uplynie päť rokov odvtedy,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Šuchaň
S láskou spomínajú manželka, syn,
a dcéry s rodinami.

Zmena stránkových hodín
počas stránkových dní na oddelení dokladov
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne
Z dôvodu ústretovosti občanom, ktorí sa v piatok v poobedňajších hodinách vracajú do miesta trvalého bydliska zo škôl a zamestnania a v priebehu pracovného týždňa si nemajú možnosť
vybaviť doklady, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne
na oddelení dokladov mení od 1. 4. 2010 stránkové hodiny počas stránkových dní na agendách občianskych preukazov, vodičských preukazov a cestovných pasov.
Otváracie hodiny počas stránkových dní sa menia nasledovne:
Pondelok: od 07. 30 hod. do 15 .00 hod.
Streda: od 07. 30 hod. do 17.30 hod.
Piatok:
od 07.30 hod. do 15.00 hod.
Na úseku evidencie motorových vozidiel a evidencie zbraní a streliva ostanú stránkové hodiny nezmenené.
OR PZ v Brezne

INZERCIA

Kúpim nový kompletný ženský kroj. Tel: 0907
113548.

Isto sme všetci na svoje Horehronie pyšní a vďaka Eurovízii ešte viac, ale „pyšní“ by sme mali byť
aj na seba a na to, ako si dokážeme svoje Horehronie „ozdobiť“ skládkami odpadu.
Pomaly ale isto prišla jar. Zmizla sneho- mostatne do vriec a nemiešať ich. PET fľavá prikrývka, ktorá odkryla všakovaké sto- še od minerálok a malinoviek. Pre zmenpy po tých, ktorí sa riadia heslom: „Čo je šenie ich objemu a úmerne tomu aj pre
za plotom môjho pozemku sa ma netýka.“ zníženie počtu jázd zberacieho vozidla je
A tak sa pomaly ukazuje jedna PET fľaša nutné fľaše stlačiť na čo najmenší rozmer.
tam, druhý igelit zas niekde inde a zdá sa, − PET fľaše − od olejov, saponátov, šampóže smetí v našom okolí je neúrekom. Stačí nov, aviváže a iných výrobkov. Tieto fľaše
sa len tak rekreačne vybrať na prechádz- sa nesmú miešať s fľašami od minerálok
ku po našich dolinách. Slabším žalúdkom a malinoviek. Takisto je nutné fľaše stlato ani neodporúčame. Rozkladajúce sa po- čiť na čo najmenší rozmer.
zostatky zvierat, papierové plienky aj s ich − Papier − je potrebné zviazať do balíčkov
obsahom a množstvo iných vecí „ kráš- alebo uložiť do papierových krabíc.
lia“ našu prírodu. Reptať proti tomu vieme − Sklo − celé alebo rozbité sklenené povšetci, len kto nám to tie smeti sem vlastne háre a fľaše.
nosí? Odpoveď je v každom z nás. Je na- − Igelity − mikroténové vrecká, igelitové
čase, aby sme pre to naše životné prostre- tašky, igelitové plachty a fólie, igelitový
die niečo urobili. Začnime hneď doma. Zber obalový materiál
separovaného odpadu sa u nás realizuje
Na jarné mesiace je naplánovaný zber
už niekoľko rokov. Separovanie znamená
triedenie. Mnohí si tento výraz zamieňajú
s výrazom zbavovanie sa. A tak sa zbavujú nepotrebných vecí zo svojej domácnosti tým, že ich jednoducho vyvezú do prírody za dedinu a čo už oko nevidí, to srdce nebolí. Nech s tým niekto niečo urobí.
Množstvo odpadu, ktoré sme videli na
divokých skládkach v okolí obce by bolo
možné dať do separovaného odpadu. Je
„obdivuhodné“, že niekomu sa chce odpad z domu nakladať do auta, vyviezť ho
do prírody, vyhadzovať a ešte ako tak zahladiť po sebe stopy. Veď takmer všetko
sa dá vytriediť do separovaného odpadu
a ten stačí len vyložiť pred bránu.
Dôležité je jednotlivé druhy ukladať sa-

Deň Zeme sa blíži
Dvadsiaty druhý apríl je venovaný našej planéte – Zemi. Je krásna, ale po-

vedzme si úprimne, že by bola krajšia,
keby sme všetci pristupovali k nej zodpovedne. Pri prechádzkach po
okolí, popri potoku, po horských
dolinách vidíme veľa skládok odpadu, ktoré nesvedčia o našej
uvedomelosti. Sneh odkryl všetok
neporiadok. Aj v okolí našej školy
sa nazbieralo počas zimy a počas
rekonštrukcie veľa špiny, a preto
sme sa rozhodli, že si naše okolie skrášlime, a preto sme 8. apríla využili krásne počasie, doniesli sme si hrabličky, vedrá a rukavice a s chuťou sme sa pustili do

veľkorozmerného odpadu, ako sú časti nábytku a bytového zariadenia a iných nepotrebných vecí, ktoré majú občania problém likvidovať. Takisto sa bude zbierať aj
elektronický odpad − televízory, chladničky, práčky a iné elektrospotrebiče. Tieto je
však nutné odovzdať v kompletnom stave
nerozobrané. O čase zberu týchto druhov
odpadu budeme občanov včas informovať
prostredníctvom miestneho rozhlasu a Polomských noviniek.
Ak si to zhrnieme: každé tri týždne sa
pravidelne vyvážajú kuka nádoby, pravidelne sa robí zber separovaného odpadu, zber veľkoobjemového odpadu a zber
elektronického odpadu. Je to dosť možností zbaviť sa akéhokoľvek druhu odpadu
legálnou cestou. Ak sa napriek tomu niekomu zvýši odpad, ktorý by mal chuť odniesť do doliny, radšej nech ho dá do vreca, priloží ku kuka nádobe a firma na zvoz
a likvidáciu TKO ho určite vezme. Takže,
aby na Horehroní ostali len tie najkrajšie
stromy a žiadne smeti, o to sa musíme pričiniť my všetci.
úsek VVS obce Polomka

práce. Výsledkom nášho úsilia je pekné upravené okolie a my sa budeme
snažiť, aby bolo také vždy. Všímajme
si neporiadnikov a upozornime ich, ak
budú chcieť odhodiť papier alebo kôrku z pomaranča.
Naši spolužiaci – deviataci boli
v tento deň zbierať odpad pri rieke
Hron. Nazbierali len z jednej strany
brehu takmer 20 vriec odpadu. Vrátili sa unavení, ale spokojní, že niečo
urobili pre našu Zem. V ich hlavách
však vírila otázka: „ Prečo ľudia vyhadzujú odpad do prírody, keď máme
pred domom kuka nádoby, keď naše
miestne hospodárstvo likviduje všetok odpad?!“
Žiaci Základnej školy v Polomke

POLÍCIA UPOZORŇUJE
V poslednej dobe došlo k viacerým krádežiam do bytov
v okrese Brezno, kde sa páchatelia dostali pod nejakou zámienkou, využili nepozornosť majiteľa a potom ukradli majiteľovi z bytu finančnú hotovosť alebo iné cennosti.
Na to, aby sa páchatelia dozvedeli kde sú ukryté peniaze najčastejšie používajú zámienku, že prišli vyplatiť nejaký preplatok, majú len bankovku vyššej hodnoty, ktorú potrebujú rozmeniť pri vyplácaní preplatku, alebo prišli vyplatiť výhru zo súťaže (napr. Orion). Všímajú si poškodeného,
kde ide po peniaze a snažia sa nejakým spôsobom odlákať jeho pozornosť, aby sa dostali k ukrytým peniazom alebo cennostiam.
Páchatelia týchto trestných činov sa zameriavajú hlavne
na starších ľudí, ktorí žijú osamote.
Najčastejšie používané zámienky páchateľov sú:
vyplatenie výhry, vrátenie preplatku za spotrebu vody, vrátenie preplatku z poisťovne, odpis vodomeru, skúšanie vodovodných batérií, hľadanie podnájmu, vyplatenie peňazí
za účasť v odboji, kontrola telefónnych prístrojov (pevné linky), podomový predaj (najčastejšie predaj paplónov), kon-

trola ovocných stromov.
Predmetom ich záujmu sú peniaze, drobné predmety a
zlato! Do bytov vnikajú najčastejšie v doobedňajších hodinách vchodovými dverami.
Polícia zároveň žiada občanov, aby nevpúšťali cudzie osoby do bytov a veci vybavovali mimo bytu. Aby občania boli
opatrní a vyžadovali si od pracovníkov potrebný preukaz,
alebo oprávnenie pre činnosť od firmy, ktorú zastupujú, prípadne doklad totožnosti. Pri vpustení cudzích osôb do bytu,
osoby nespúšťali z dohľadu.
Páchatelia tiež zisťujú, či sa niekto nachádza v byte tak, že
zazvonia a v prípade ak niekto otvorí pýtajú si prácu, poskytnú nejakú pomoc alebo iným spôsobom zahovoria majiteľa.
Ak týmto spôsobom zistia, že sa v bytoch na jednom poschodí nikto nenachádza, tieto násilne otvoria a vykradnú.
Polícia žiada, aby výskyt akýchkoľvek podozrivých
osôb a vozidiel v blízkosti Vášho obydlia občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo na najbližší útvar polície.
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Zbohom zima, vitaj jar
To je motto starodávneho zvyku vynášania Moreny či Marejmy. Symbolická postava ženy, čarodejnice, ktorá trápila ľudí
niekoľko zimných mesiacov, prešla Polomkou poslednú púť. O
obnovenie tradície sa v nedeľu 14. marca po tretí krát postarali deti zo Základnej školy v Polomke a ich učiteľka Anna Mesiarkinová: „Nápad skrsol medzi členmi Matice slovenskej. Chceme sa tak dôstojne rozlúčiť so zimou, aby nám viac nerobila šarapatu. Cestou po dedine navštívime ľudí, ktorí si to želajú,“ povedala učiteľka. Tradícia zostáva zachovaná, no v tejto
obci dostáva pozmenenú podobu. Kým sa mládež v minulosti
stretla už priamo pri rieke, kde Marejna končila, tentoraz s ňou
prešli naprieč celou obcou. A komu sa to páčilo, odmenil vynášačov zimy sladkou odmenou. „Dakedy sme tento zvyk udržiavali aj my, keď sme ešte boli deťmi. Vtedy sme však nechodili
cez dedinu. Stretávali sme sa pri Hrone a Morenu sme tam hádzali do vody,“ povedala Polomčanka Elena Jagerčíková. Bábka nakoniec skončila vo vodách Hrona. Deti ju zbavili nadbytočného odevu a zvyšok zapálili. Potom už len premýšľali, kam
ju až odniesol prúd.
Po dobre vykonanej práci si to namierili aj v nedeľu do školy.
Nie však do tried, ale do školskej jedálne, kde spolu s učiteľkami pripravili tradičné jedlo na túto príležitosť. Cesto na šúľance
síce miesili dospelí, no samotné vaľkanie už bola robota práve
pre nosičov tradícií. „Cesto robila pani učiteľka, my ho šuľkáme
a jesť budeme všetci,“ povedali žiaci. Kto by chcel okúsiť tradičné šúľance, tu je originálny recept. „Zemiaky najskôr uvaríme v šupke, pretlačíme ich na jemno a pridáme vajce, polohrubú múku a vymiesime cesto. Vyšulkané bobaľky potom putujú
do hrnca s osolenou vriacou vodou. Keď vyplávajú na povrch,
vyberieme ich a pridávame rôzne ingrediencie. Napríklad mak,
strúhanku či tvaroh. U nás je zvyk strúhanka a cukor,“ povedala Anna Vernárska.
Ján Siman, www.horehronec.sk

STRANA 3
Deň učiteľov 28. marec je
spätý s menom učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Tento pedagóg sa svojou
učiteľskou činnosťou zaradil
medzi významné osobnosti v
dejinách.
Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania
ľuďom bez rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Žiadal
psychologickejší prístup k vyučovaniu i k žiakovi. Okrem potreby školskej dochádzky presadzoval aj vyučovanie v materinskom jazyku. Bol hlboko
presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.
V jeho ideách pokračujú pedagógovia i dnes. Doba, ktorú prežívajú školstvu príliš nepraje, ale záleží im na tom, aby
pripravili do života vzdelaných
ľudí. Prácu učiteľa však mladí
ľudia docenia až keď dospejú
a majú vlastné deti. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý
k nim učitelia mali. Zaspomínajú na časy v školských laviciach. Na prvé písmenká a
číslice, ktoré im otvorili cestu
k poznaniu. Uvedomujú si, že
svojim učiteľom pripravili veľa
ťažkých, ale i pekných chvíľ a

Ďakujeme
že práca učiteľa nekončí zvonením. Pri takýchto návratoch
do študentských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho
zodpovednú prácu, za ktorú
patrí všetkým pedagógom naše
veľké Ďakujeme!
Pri príležitosti Dňa učiteľov, starosta obce navštívil

pedagógov v našich školách,
aby osobne poďakoval učiteľom za obetavú prácu, ktorá nie je len zamestnaním, ale
i poslaním. Porozprávali sa
o mnohých problémoch nielen
v školstve, ale aj v obci. Zaželal im veľa optimizmu, zdravia
a trpezlivosti do ďalšej práce
pri vzdelávaní a výchove našich detí.
-rr-

Žiaci zo ZUŠ na celoštátnej súťaži
v hre na keyboard v Považskej Bystrici
Dňa 30. marca 2010 sa konal tretí ročník celoštátnej súťažnej prehliadky základných
umeleckých škôl v hre na keyboard v Považskej Bystrici.
Hudobný inštrumentár sa stále zdokonaľu- rokov už neaktuálny. Aj z našej školy sa zúje a je v stálom vývojovom pohybe. Aj ume- častnili 2 žiaci od pani učiteľky Jany Babeľolecké školy rozšírili register hudobných ná- vej na tejto súťaži.
Matúš Maruškin, je žiakom 2. ročníka a v prstrojov o keyboard, ktorý má vplyv na vytváranie hudobného života posledných rokov. Nemá vej kategórii si v ťažkej konkurencii odniesol dosíce takú históriu ako klavír, husle, či akordeón mov bronz. Veronika Ološtiaková je žiačkou
a nie všetci pedagógovia jeho význam uzná- 4.ročníka a doniesla si so sebou čestné uznavajú, predsa je to hudobný nástroj generácie nie. Táto súťaž bola pre nás všetkých veľkou
našich dnešných detí a preto sa musíme pri- skúsenosťou, školou a samozrejme výzvou do
spôsobiť novej dobe.
ďalšej tvorivej práce. Potvrdila nám aj zmysluVýnimkou nezostala ani Polomka, kde je naj- plnosť vyučovania hry na tento čoraz viac žiaviac prihlásených detí práve na tento nástroj. daný hudobný nástroj. Je veľmi potrebné streKeyboardy sú z roka na rok kvalitnejšie, mo- távať sa a vymieňať si nové poznatky, ktoré nás
dernejšie, majú podstatne viacej funkcií ako posúvajú vpred. Žiakom prajeme veľa úspechov
predošlé, pretože technika napreduje veľkou a hlavne chuti do ďalšieho hrania.
ZUŠ Polomka
rýchlosťou vpred a kvalitný nástroj je za pár

Marec – mesiac knihy
Ako sa opakuje začiatok krásnej jari, opakuje sa každoročne
láska ku knihe. Aj tento rok sa pedagógovia vyučujúci literárnu
výchovu snažili pripomenúť, že kniha je najlepší priateľ človeka.
Mesiac marec sme začali týždňom priateľov knižiek. Žiaci prvého stupňa sa stretávali v popoludňajších hodinách, aby sa zoznámili s knihami starými, ale i modernejšími. Knihy nielen čítali,
ale i navrhovali, či príbehy z nich dramatizovali. Následne sme
v priestoroch školy urobili výstavku kníh. Žiaci si okrem pozerania, mohli knihy aj zakúpiť.
Vyvrcholením mesiaca bola návšteva dedinskej knižnice. Pani
Ďurčenková nám aktuálne a s veľkým prehľadom opísala ako
kniha vznikala aká je dnes. Žiaci počúvali pozorne a so záujmom. Keďže diskusia o tom prebiehala aj neskôr, prednáška
o nich určite niečo pozitívne v žiakoch zanechala.
Ako pedagóg cítim, že deti čítajú stále menej. Knihy nahradila počítačová technika. Čo tak však ponúknuť deťom to, pri čom
sme my ako deti či mládež vyronili slzu?!
Je toho dosť, čo si zaslúži úctu a pozornosť čitateľov. Skúsme
aj my dospelí vzbudiť v deťoch záujem o knihy, možno, len krátkou večernou rozprávkou, ktorou si pripomenieme tiché večery
so svojou mamou, otcom , či starou mamou.
Mgr. E. Mesiarkinová
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Krnačkové preteky
V sobotu 20.3.2010 sa v Polomke uskutočnili krnačkové preteky
ako posledný pretek tejto sezóny. Napriek už všeobecne nepriaznivým snehovým podmienkam sa toto podujatie podarilo zorganizovať
na zjazdovke lyžiarskeho areálu Polomka - Bučnik. Trať merala 1400
metrov a keďže bola umiestnená na zjazdovke, bola veľmi rýchla.
Všetci vyznavači tohto športu sa iste potešili, že sa ešte túto sezónu môžu stretnúť a zasúťažiť si. Účastníkov sme privítali vynikajúcim
zahrievačom (ktorý pochválili aj celkom slušní abstinenti) a skvelými škvarkovými pagáčikmi. Radosť zo športu posilnená túžbou zvíťaziť a nádherné jarné slnečné počasie správne naladilo a naštarto-

Zimná sezóna 2009/2010
je ukončená

Aj v tejto lyžiarskej sezóne členovia Lyžiarskeho
oddielu Polomka
Bučník vzorne
reprezentovali našu obec. Zúčastnili sa
na deviatich kolách Slovenského pohára
Masters v alpskom lyžovaní. Okrem toho
absolvovali aj Majstrovstvá Slovenska
v obrovskom slalome a v špeciálnom slalome. Najúspešnejší pretekár za náš oddiel
bol Jozef Horský, ktorý získal vo svojej kategórii B1 pohár za celkové druhé miesto.
Okrem neho za celkové druhé miesto získala taktiež pohár Ing. Janka Jagerčíková a do tretice za tretie miesto Pavel Gondek, samozrejme, vo svojich kategóriách.
Okrem týchto pretekárov pravidelne reprezentovali našu obec aj Zdenko Omasta
a Marek Svetlák, ktorí pretekali v kategórii
juniorov. Zároveň by som sa chcel na tomto mieste poďakovať lyžiarskemu stredis-

ku za vytvorenie
vhodných podmienok na tréning, bez ktorého
by náš oddiel nedosiahol takéto výsledky.
M. Jagerčík

Horehronský Bučnik
V deň konania sa krňačkových pretekov 20.3.2010 sa uskutočnil aj 8.ročník pretekov
Horehronský Bučnik v zjazdovom lyžovaní žiakov základných škôl Horehronia. Najpočetnejšie zastúpenie mala naša základná škola a získala aj najviac ocenení. Deti sa snažili,
urputne bojovali a šťastné si odnášali domov nielen krásne medaile, ale aj dobrý pocit
z pekne prežitého víkendového dňa. Po pretekoch mali možnosť povzbudzovať pretekárov na krňačkách. Našťastie sa súťaženie detí zaobišlo bez pádov a zranení.
A tu sú výsledky:
kategória mladšie žiačky
Barbora Fiľová, ZŠ Polomka
Petra Piliarová, ZŠ Polomka
Ivana Kubašiaková, ZŠ Polomka
kategória mladší žiaci
Patrik Hrablay, ZŠ Polomka
Braňo Dupák, ZŠ Polomka
Pavol Brucháč, ZŠ Závadka nad Hronom
kategória staršie žiačky

Michaela Martincová, ZŠ Polomka
Silvia Šuchaňová, ZŠ Polomka
kategória starší žiaci
Matúš Jambrich, ZŠ Polomka
Peter Bodnárik, ZŠ Polomka
Rudo Dupák, ZŠ Polomka
Najrýchlejší čas z dievčat dosiahla Michaela Martincová a z chlapcov Matúš Jambrich.
Všetkým umiestneným medaily odovzdal hosť
podujatia poslanec NR SR p. Jozef Mikuš.

valo súťažiacich. Poháre víťazov si však odniesli len tie najrýchlejšie
dvojice, ktoré s dávkou šťastia i taktiky zvládli trať najlepšie. A že to
bola rýchlosť celkom slušná, o tom svedčia aj výsledné časy. Pri adrenalínových športoch sa s rizikom úrazov počíta. Ak to nie je vážne, ošetrenie pomôže. Ako v prípade ženskej posádky z Heľpy. Viac
ošetrenia však budú vyžadovať rozbité krne. Nie jedna posádka preťala cieľovú rovinku s rozkúskovanými krňami. Obdiv si iste zaslúžili aj ženské posádky. Súťažili s takým istým odhodlaním ako muži.
Víťazom zaslúžené poháre odovzdal hosť podujatia - poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky pán Jozef Mikuš. Zástupca Slovenskej krňačkovej rady Branislav Séleš a starosta obce
Ing. Ján Lihan spoločne poďakovali všetkým usporiadateľom
za prácu pri príprave a realizácii týchto pretekov.
Najlepšie sa umiestnili Gura Igor a Filipi Zdenko z obce Jakuba, Donoval Martin a Ďurko Miroslav z Tureckej a Siman Pavol a Siman Vlado z Heľpy.
D.Ď

Projekty financované z EÚ
týkajúce sa Polomky
(Dokonč. zo str. 1)

stupiteľstva už na minulom zasadnutí rozhodli, že pokiaľ chceme v prípade úspešného vyhodnotenia projektu Polomka
v novom šate, zrealizovať rekonštrukcie niektorých komunikácií ešte v tomto roku, musíme v predstihu urobiť verejnú súťaž na dodávateľa stavby s tým, že je tu riziko či Ministerstvo výstavby následne
všetko odsúhlasí.
Spôsob získania peňazí

z fondov EÚ je veľmi komplikovaný a časovo zdĺhavý proces. Som presvedčený o tom,
že pre Polomku sa snažíme
získať z každej výzvy okamžitými reakciami na vyhlásené výzvy pripravenými projektmi maximum, pre rozvoj
našej obce a práce pre našich
ľudí. Nie vždy sa to však podarí podľa našich predstáv. Verím však, že sa to stane v minimálnom množstve prípadov.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

ale škodný viniciam.

l Aj časté hrmenie dobrý rok sľubuje, sedliak sa hustému žitu zaraduje.

Takmer
zabudnuté
pranostiky na Máj
l Dážď na prvého mája - úrodný rok.

l Ak v máji na nebi často búrka stáva, potom celé leto silné vetry máva.

l Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa.

l Pán Serboni / začiatky vlastných
mien: Pan-krác,Ser-vác a Boni-fác/
páli stromy.

l Ak sa v máji hrom ozýva, v júni
zriedka mrholieva.

l Svätý Florián si ešte môže nasadiť
snehový klobúk.

l Májové hrmoty nerobia trampoty.

l Svätý Florián úrodu nám chráň.

l Ak hrmí vtedy, keď je mesiac v Blížencoch, býva mnoho kvetov.

l Ak na Stanislava padá dážď, bude na
jeseň prázdny sud.

l Ak na prvého mája večer prší, bude
celý rok pekne.

l Stanislav ráňa orechy.

l Keď v máji často hrmí, rok býva
požehnaný.
l Keď sa v máji blýska, sedliak si
výska.

l Dážď na Pankráca osožný je poliam,

l Jasnými dni Pankráca a Urbana
bude oberačka viníc požehnaná.
l Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.

l Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie.
l Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka.
l Keď prejde zamrznutých kuchárka,
sadieva sa paprika.
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