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Deň matiek
ZUŠ opäť víťazí
Kolovrátok
Okresný turistický
zraz seniorov
Slov. pohár v zjazde
bicyklov

Oslavy 10. výročia
samostatnosti ZUŠ Polomka
Obec Polomka
a Slovenská asociácia westernu, ridingu a rodea
vás srdečne pozývajú na 11. ročník podujatia
Polomský western

dňa 10. júla 2010
Program:
10.00 – Začiatok pretekov
l Team penning (oddeľovanie dobytka od stáda, 3-členná skup.) l Pole Bending (slalom okolo tyčí) l Slávnostný nástup l Catle Penning (oddeľovanie dobytka od stáda, jednotlivci) l Barell Race (slalom okolo sudov l Lasovanie (chytanie dobytka lasom) l

19.30 Country zábava s TULIBANDOU
Predkapela: Motadres

Nenechajte si to ujsť.
Vstupné: dospelí 3 €, deti do 15 rokov 1,5 €

Ako sme volili
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali
12.6.2010. Občania Polomky hlasovali nasledovne:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 2454
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 1240
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny – 6
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 1234
Počet platných odovzdaných hlasov – 1215
Volebná účasť – 50,52 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie alebo koalíciu:
1. Európska demokratická strana - 11
2. Únia - Strana pre Slovensko - 7
3. Strana rómskej koalície -8
4. Paliho Kapurková, veselá politická strana - 8
5. Sloboda a solidarita - 94
6. Strana demokratickej ľavice -22
7. Strana maďarskej koalície -0
8. Ľudová strana -HZDS - 73
9. Komunistická strana Slovenska -12

10. Slovenská národná strana - 66
11. Nová demokracia - 3
12. Združenie robotníkov Slovenska - 2
13. Kresťansko-demokratické hnutie – 75
14. Ľudová strana - Naše Slovensko - 82
15. SDKÚ-DS – 153
16. AZEN - Aliancia za Európu
národov - 0
17. Smer - Sociálna demokracia - 588
18. Most-Híd - 11

Spev, hudba a tanec sa dňa 21. 5. 2010 niesli Polomkou. Konali sa oslavy 10. výročia osamostatnenia
sa ZUŠ Polomka. I keď ako sa hovorí v jednom prísloví
že v jednote je sila stalo sa to, že z jednej dobre fungujúcej školy sa vytvorili dve samostatné základné umelecké školy. Zriaďovateľ školy, súčasné vedenie ako aj
pedagogický zbor túto situáciu v tom čase neovplyvňovali, preto nám v súčasnosti ostáva tento fakt rešpektovať a vynaložiť maximálne úsilie pre udržanie školy.
Z pohľadu historika je mož- v bohatom programe od klasino 10 rokov krátke obdobie, no ky až po modernú hudbu svoje.
pre Základnú umeleckú školu Súčasťou programu bola aj výPolomka to bolo obdobím veľmi stava diel žiakov výtvarného odnáročným a dôležitým, v ktorom boru, pod vedením zástupkyne
potvrdila svoju neodmysliteľnú školy Akademickej maliarky Eriúlohu vo vzdelávacom systéme.
S hrdosťou a cťou obstála, čo sa
prejavilo aj na počte študujúcich
žiakov, ktorý z priemerných 160
vzrástol na súčasných 260 vo
všetkých troch odboroch. Preto sme si dovolili zadosťučinenie pre všetkých, ktorí sa o rast
školy zasluhujú.
Nebolo to vždy ľahké, pretože škola musela čeliť mnohým problémov v rôznych oblastiach. Cez materiálno-technické vybavenie školy, skvalitnenie, zatraktívnenie a rozšírenie ponuky odborov, profilovanie
školy, utvorenie silného tímu aj
mladých, ako aj skúsených kvalitných pedagógov, ktorí s elánom a chuťou budú vykonávať ky Šándorovej. Program po presvoje povolanie. Bolo by naiv- zentácií o histórií školy otvoriné myslieť si, že všetky problé- la riaditeľka školy Mgr. Stanimy sú zažehnané, ale hlavné slava Kokavcová, ktorá privítaje, že máme silnú oporu nielen la pozvaných hostí, medzi nimi
vo vedení a v samotných aktív- aj starostu obce Polomka, Ing.
nych pedagógoch, ale aj v ľu- Jána Lihana. Medzi umelecďoch, ktorým naša škola nie kých hostí patrili naši hudobní
je ľahostajná. Sú to priazniv- priatelia, ktorých sme si dovolili
ci, ktorí pôsobia v Rade školy, nazvať, pretože k nám prišli už
ako aj v Občianskom združe- po druhý rok a my sme veľmi
ní, ktoré pri našej škole pôso- radi, že sa u nás príjemne cítia.
bí a výrazným spôsobom po- Z banskobystrickej štátnej opemáha jej fungovaniu. Sme ne- ry spevák Dušan Kuchár, učiteľsmierne radi, že naše výstavy ka hry na akordeón a keyboard
či koncerty navštevujú rodičia, zo ZUŠ Brezno Miroslava Poktorí nás pravidelne podporujú tančoková, tanečníčka Zuzaa prídu sa k nám „vyžiť“ umeniu na Cibulová a gitarista skupiny
a tým podporiť nielen svoje die- Vodopád a The elements Staniťa, ale si aj kultúrne vyplniť voľ- slav Švantner. Bohatý program
ný čas a oddýchnuť. Dúfame, že sa niesol v štýle klasiky, jazzu,
si takýchto priaznivcov postup- rocku, samby, tanca a ľudovej
hudby. V hudobných zoskupene získame čoraz viac.
Slávnostná udalosť priviedla niach nechýbal husľový orchesdo koncertnej sály školy všetky ter, dychový orchester a kapela.
vekové kategórie, ktoré si našli Takmer všetci učitelia školy sa

zapojili do tohto programu, čím
ukázali svoje zručnosti a kvality v umení, ktoré odovzdávajú
súčasnej mladej generácii, ktorá sa taktiež úspešne predstavila v programe. Všetci účinkujúci
si vyslúžili od obecenstva uznanie a potlesk.
Základná umelecká škola
v Polomke počas desiatich rokov svojej existencie vychovala
niekoľko umelecky orientovaných mladých ľudí a do budúcna sa teší na nové mladé talenty, ktorým môže odovzdať svoje bohaté skúsenosti a tým vy-

zdvihnúť priority hudobného, tanečného a výtvarného umenia.
Nie všetci naši žiaci samozrejme
budú profesionálnymi hudobníkmi, tanečníkmi či výtvarnými umelcami, ale prioritným poslaním školy je pomocou umenia
zušľachťovať dušu mladého, aktívne mysliaceho človeka, pomáhať k vytvoreniu správnych životných hodnôt, pretože umenie
povznáša ducha a prináša rovnováhu a pokoj do života. Mnohé výskumy dokazujú, že vplyv
kultúrno-umeleckej edukácie sa
výrazne prejavuje pri formovaní
estetických a mravných hodnôt,
čo je v dnešnej modernej dobe
ich úpadku nesmierne významné. Dajme teda šancu vyniknúť
novým mladým talentom na pôde
umenia. Veď kultúra a umenie si
zaslúžia našu pozornosť, pretože nesú v sebe posolstvo večnosti a zušľachťujú nás.
ZUŠ Polomka

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 24. júna 2010 o 18.00
hod. do obradnej miestnosti v Polomke.
Program zasadnutia:
n Otvorenie
n Správa o stave separácie TKO
n Voľba návrhovej komisie
n Príprava osláv Dni obce
n Správa o plnení uznesení obecného zastu- n Informácia o vývoji získavania zdrojov z fonpiteľstva
dov EÚ
n Správa o zabezpečovaní úloh na úseku po- n Rôzne
žiarnej ochrany za I. polrok 2010
n Interpelácia a diskusia
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Deň matiek
v mesiaci jún 2010
Mária Jagerčíková, SNP 29 – 85 rokov
František Kurkovský, Ždiarska 63 – 80 rokov
Agnesa Dupejová, Odbojárov 20 – 98 rokov
Mária Kohútová, Kukučínova 9 – 80 rokov
Mária Brozmanová, Komenského 105 – 80 rokov
Mária Zubaľová, Nová 11 – 85 rokov
Magdaléna Lihanová, Štúrova 33 – 96 rokov
Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
dovoľte pohladiť strieborné vlásky.
Milým oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia do ďalších dní a rokov života

Máj lásky čas. Láska má rôzne
podoby. Jedna z tých podôb je
aj láska k mame. Mnohí básnici
ju opísali ako niečo výnimočné
a nenahraditeľné. A mali pravdu. Veď aj druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám. Na
tento sviatok si každý spomenie. Spomenuli si žiaci našich
škôl a pre svoje drahé mamičky
si pripravili pekný program. Vystúpili v ňom aj tí najmenší, deti
z materskej školy. Ich roztomilé
tváričky primäli k úsmevu všetky tváre v hľadisku. Žiaci Základnej školy zaujali obecenstvo scénkou s veľmi aktuálnou

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
máj 2010

Narodení:

Harvan Erik, Hronská 18
Harvan Branislav, Hronská 32
Babnič Martin, Komenského 120
Prihlásení: Šuchaň František, SNP 64
Bošeľa Dušan, Komenského 124
Bošeľová Dagmar, Komenského 124
Bošeľa Alex, Komenského 124
Odhlásení: Štajer Štefan, Hronská 35
Bodák Jozef, Sládkovičova 43
Bodáková Anna, Sládkovičova 43
Danielič Miroslav, Komenského 21
Graber Marianna, Jánošíkova 1
Ing. Senček Róbert, Komenského 48
Senček Matúš, Komenského 48
Senček Boris, Komenského 48
Zomretí:
Lihanová Elena, SNP 22 – 80 rokov
Saksa František, Komenského 4 – 58 rokov
Černáková Mária, Sládkovičova 24 – 87 rokov
Kaštan Štefan, Nová 9 – 82 rokov
Tkáčik Ján, SNP 126 – 74 rokov
Počet obyvateľov k 31.5.2010 – 3013

SPOMÍNAME

tematikou – životné prostredie
a naše správanie sa k nemu.
Aj žiaci Špeciálnej školy prispeli svojim temperamentným tan-

com a spevom k úžasnej nálade v tento slávnostný deň. Základná umelecká škola si taktiež
pripravila pásmo hudby, spevu
a tanca a tak prezentovala všetky odbory, ktoré sa u nás vyučujú. Na mamičky nezabudli
ani deti z DFS Brezinky. Aj deti
z Detského domova Slniečko sú
naplnené láskou, ktorú chceli rozdať svojím tancom. Všetky
deti sa snažili podať na javisku
čo najlepší výkon ako poďakovanie svojim mamičkám za lásku a starostlivosť. Nechýbala ani
tréma, ale úžasná atmosféra
podujatia a ešte úžasnejší diváci, ktorí mimochodom, zaplnili sálu a niektorí museli stáť
aj po bokoch,
trému rýchlo
odohnali a deti
mohli ukázať
čo vedia. Ich
snahu ocenil aj
starosta obce
Ing. Ján Lihan,
ktorý podujatie
otvoril, poďa-

koval sa matkám za námahu pri výchove
mladej generácie a deťom za
úsilie pri tvorbe programu. Deti
potešila sladká odmena a ma-

Tam, kde kríže stoja a svätá tíš sa vznáša,
sníva svoj večný sen mamička naša.
Nech večné svetlo jej svieti,
to je prianie a vrúcna spomienka detí.
Dňa 14.6.2010 sme si pripomenuli prvé smutné výročie úmrtia našej drahej mamičky, starkej a prastarkej
Emílie Maruškinovej
S láskou a úctou spomínajú
dcéry a syn s rodinami.

mičky potešili všetky vystúpenia detí, ktoré na ne nezabudli a takto im vyjadrili svoju lásku. Veď najkrajšie slovo v slovníku každého národa je mama.

Žiť život je veľká zodpovednosť.
Naučiť ho žiť aj naše deti je skutočné umenie. Bol nám do rúk
vložený púčik, ktorý rastie a záleží naozaj len na nás, ako bude
vyzerať v plnom kvete.
Držíteme nad nimi ochranné
krídla, keď kráčajú po ceste života. Aj keď z tej správnej niekedy
vybočia, dokážu znova nájsť ten
správny smer. Stojíme pri nich
v dobrom aj v zlom. Naše oči neochvejne sledujú každý ich krok.
Sú to láskavé oči, ktorých jas a
krása rozoženie aj najtemnejšie mraky. Také sú mamy, také
sme my.
Diana Ďurčenková

ZUŠ Polomka opäť víťazí a to hneď trojnásobne!
Len nedávno sa náš žiak druhého
ročníka v odbore spev ADRIÁN ŠEVC
umiestnil na celoslovenskej súťaži v zlatom pásme a už tu máme opäť ďalšie výrazné úspechy. Dva z nich sa uskutočnili v Bojniciach na 4. ročníku celoslovenskej súťažnej klavírnej prehliadky pod
názvom PIANO V MODERNOM RYTME. Súťažilo sa v interpretácii skladieb
tanečnej, populárnej a džezovej hudby.
Aj z našej Základnej umeleckej školy sa tejto súťaže zúčastnili mladé nádejné talenty. MATÚŠ MARUŠKIN, žiak
2.roč., z 26 účastníkov získal pre našu
školu striebro a VERONIKA OLOŠTIAKOVÁ, žiačka 4. roč. z 18 účastníkov
získala bronz. Obidvoch žiakov na súťaž pripravovala pani učiteľka Jana Ba-

beľová. Táto súťaž nebola jedinou súťažou, na ktorej sme našu relatívne malú
školu úspešne reprezentovali, napriek
neporovnateľnej konkurencii veľkých
mestských základných umeleckých škôl.
Svedčí to o kvalite vyučovacieho procesu, ktorý reprezentuje žiak, ktorý sa má
chuť vzdelávať a zveľaďovať svoj talent
každodenným cvičením a pevnou vôľou a učiteľ, ktorý vidí zmysel vo svojom
učiteľskom povolaní a s láskou a elánom
odovzdáva deťom všetky svoje vedomosti a zručnosti. S takýmito výsledkami
potom prichádza ďalšia dávka nesmierne dôležitej motivácie, ktorá žiaka posúva vpred. Sme veľmi radi, že na našej
škole máme takýchto nadaných žiakov,
ktorí úspešne reprezentujú nielen našu

školu, ale tým zviditeľňujú aj našu obec
v rámci celého Slovenska.
Do tretice všetko dobré a naše tretie
víťazstvo prišlo v Heľpe, kde sa konalo finálové kolo súťaže najtalentovanejších detí celého Horehronia. Do finále sa prebojovali len najlepší 3 reprezentanti z okolitých škôl, celkom 13 finalistov. Avšak 5-členná porota mohla vybrať len najlepších 3, ktorí získali
zájazd do detského tábora v Chorvátsku. K celkovým víťazom súťaže patria
aj ERIK BOŠEĽA a ZUZANA ORAVKINOVÁ, ktorí nám predviedli krátku, ale
zato nesmierne náročnú a pútavú choreografiu latinsko-amerického tanca
„jive“. Napriek tomu, že súťaž bola moderovaná Ivetou Malachovskou a spre-

vádzaná hviezdami ako Katarína Koščová mali účastníci veľmi ťažké podmienky. Nepríjemná zima a jemné mrholenie nepridávali na pohode našich finalistov. Tanečníci Erik a Zuzka tieto prekážky však hravo zdolali a s entuziazmom a suverénnym úsmevom na tvári
si získali divákov aj prísnu porotu. Erik
a Zuzka sú žiakmi 2. ročníka tanečného
odboru Základnej umeleckej školy v Polomke vedený svojím tanečným trénerom Mgr. Jurajom Borsekom. Za tento krátky čas však táto výhra nebol ich
prvým a všetci dúfame, že ani posledným úspechom. Ak im to takýmto tempom pôjde ďalej, možno ich o pár rokov
uvidíme súťažiť v Let‘s Dance...
ZUŠ Polomka
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Kolovrátok

me Tí naši najmenší. V pestrom maratóne spevu,
tancov a hier obohatili vystúpenia horehronských
súborov aj deti z Malachova, Mníchovskej Lehoty, Hriňovej, Bratislavy a z Veľkej Bystřice. Viac

Obec Heľpa, Základná škola a Majk
s.r.o Heľpa usporiadali v posledný májový víkend, 29. a 30. mája 11. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrátok.
Deti z DFS Brezinky vystúpili spolu
s ostatnými súbormi v nedeľu v progra-

ako 300 účinkujúcich oslávilo Deň detí folklórne a potešilo všetkých prítomných divákov.
Marta Pisárová

Okresný turistický zraz seniorov v Polomke
Dňa 20. mája 2010 sme sa my, seniori chystali na turistický zraz, ktorý sa konal v areáli lyžiarskeho strediska Polomka – Bučnik. Mali sme obavy zo zlého počasia, ktoré trvalo už niekoľko týždňov,
čo by znemožnilo absolvovať seniorom z celého okresu pripravenú turistickú trasu. Príjemne nás
prekvapilo a potešilo pekné počasie, ktoré prispelo k dobrej nálade.
ka OO JDS Brezno Mgr. Viera Pernischová, Ing. Pavel
Harňak, Mgr. Alžbeta
Staníková, Ing. Dušan Ďurčenka, Ing.
Dušan Švantner, Bc.
Ján Račák. Chceli sme, aby sa všetci
hostia i účastníci turistického zrazu cítili v Polomke čo najlepšie, a tak šikovné
ruky členiek Jednoty
dôchodcov napiekli
fantastické polomské
koláče a štrúdle. Zaiste chutili všetkým,

Prichádzajúcich hostí privítala predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Polomke pani Anna
Ďurčenková. Pre hostí – účastníkov
turistického zrazu sme pripravili pohostenie. Chlapi varili guľáš a ženy im
pomáhali s čistením zemiakov a zeleniny. A že guľášu bolo treba veľa napovedá počet účastníkov. V Polomke
sa ich zišlo 220.
S organizovaním podujatia nám pomáhal starosta obce Ing. Ján Lihan,
pani Diana Ďurčenková, Ing. Jozef

veď ich piekli vychýrené pekárky:
Mária Boľfová, Anna Oceľová, Anna
Čupková, Viera Kánová, Milka Spravačová a Mária Murínová.
Po namáhavej túre sme si od srdca
zaspievali a všetci sa tešíme na ďalšie
stretnutie o rok na 11. ročníku okresného turistického zrazu.
Mária Horváthová

Svetlák a niektorí zamestnanci obecného úradu a lyžiarskeho strediska.
Poďakovanie patrí sponzorom podujatia. Materiálnu pomoc poskytol Ing.
Jaroslav Varecha, Jozef Oceľ, Božena Šušorová, Peter Bučko, HLP grafik - Ferdinand Hrablay, Pavel Pisár.
Deti zo Základnej školy v Polomke
pod vedením Mgr. Mariky Orovčíkovej
pripravili kultúrny program. Trasu pre
účastníkov pripravil Mgr. Pavel Návoy
s chlapmi z výboru ZO JDS.
Hosťami podujatia boli predsedníč-

Pranostiky na Júl
02.07. Keď dážď padá na Navštívenie Panny Márie, potom prší počas celých dní. 02.07. Okolo druhého dňa červenca veje polnočný vietor osem dní. 04.07. Keď prší na Prokopa, namokne každý
snop aj kopa. 04.07. Na Prokopa plná priekopa. 04.07. Svätý Prokop seje huby. 05.07. Na Cyrila a Metode mnohý hospodár sa smeje. 08.07. Do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. 08.07. Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné. 10.07. Keď
na Sedem spáčov /tiež deň Siedmich bratov/ prší, potom za sedem
týždňov prší. 13.07. Dážď na Margitu neosoží senu. 13.07. Margita,
čo si muchy splodila! 13.07. Prvý dážď na Margitu potrvá štrnásť dní.
13.07. Svätá Margita velí: Ľudia okopávajte zelí! 13.07. Svätá Margita volá žencov do žita. 13.07. Zaplače-li Margita , bude dažďov
do sýta. 15.07. Ak prší na deň Rozoslania apoštolov, bude draho-

ta. 18.07. O svatém Kamilu slunce má největší sílu. 20.07. Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň. 22.07. Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá. 22.07. Pamätaj si gazda, že
ti Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená. 25.07. Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba. 25.07. Ak je teplý svätý Jakub - studené sú Vianoce. 25.07. Ak je za tri dni pred Jakubom
pekne, bude to žitu prospešné. 25.07. Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach. 25.07. Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime. 25.07. Na Jakuba keď prší, dobre krumple
/kromple, zemiaky/ sa viažu. 25.07. O svätom Jakube daj už pokoj
hube. 25.07. Od Jakuba do Hany nik nevidel letieť vrany. 26.07. Ak
je pred Annou pekne, je po Anne mrzko. 26.07. Keď na svätú Annu
prší, mokro sa do stodoly nosí. 26.07. O sv. Anne žitečka sa nažne.
26.07. Sv. Anna - chladno z rána. 31.07. Od svätého Ignaca - leto sa
obracia, oplakáva.

Leto je tu !
Všetkým občanom Polomky prajeme krásne
leto a žiakom všetkých
škôl veselé prázdniny
plné nezabudnuteľných zážitkov.
Redakcia
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V Polomke po štvrtýkrát
víťazom Javorník

Spoznávate niekoho?
Na fotografii sú Polomčania počas prác na železničnej trati Brezno – Červená Skala. Spoznávate niektorého z nich? Ak áno, zavolajte, prosíme, na telefónne číslo Horehronského múzea
– 611 22 83. Ďakujeme.

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Polomka č. 42/2010
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci
Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom
č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia:
§ 11
Povinnosti predávajúcich na
trhových miestach
Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
označiť svoje predajné zariadenie svojím menom, priezviskom
a adresou predávajúceho alebo
názvom a sídlom,
dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, používať elektronickú
a registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, udržiavať miesto predaja výrobkov a
poskytovania služieb v čistote,
po ukončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané, zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
vykonávať pri predaji váženého
tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia,
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi príležitostného trhu, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu trhového dozoru:
doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti, povolenie na užívanie

predajného zariadenia a doklad
o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
zdravotný preukaz a posudok
príslušného orgánu na ochranu
zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru alebo
poskytovaných služieb,
pri predaji lesných plodín súhlas vlastníka lesného pozemku
na ich zber,
doklad o nadobudnutí tovaru,
ktorý sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
§ 12
Trhové poplatky
Poplatok za vyhradené miesto na
trhovom mieste je 5,- € na deň.
Za prenájom stolov vo vestibule
kultúrneho domu je 60,- € za jednu predajnú akciu.
Ostatné poplatky za prenájom
verejného priestranstva sú upravené vo VZN o miestnych daniach.
§ 12
Orgány dozoru
Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových
miestach vykonávajú:
Slovenská obchodná inšpekcia

Obec Polomka - starosta obce a
poverení zamestnanci obce,
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16.596,-€ v zmysle § 12
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja a výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
Evidenciu o uložených sankciách vedie obec cestou obecného úradu.
Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.
§ 13
Záverečné ustanovenia
Týmto VZN nie sú dotknuté
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov obce
o miestnych daniach.
Obecné zastupiteľstvo v Polomke
sa uznieslo na vydaní tohto VZN
dňa 10.5.2010, uznesením č.
254/2010 a toto VZN nadobúda
účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli Obecného úradu v Polomke, t.j. 26.5.2010.
Nadobudnutím účinnosti tohto
nariadenie sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
č. 15/1998 o trhovom poriadku
a podmienkach predaja na území
obce Polomka zo dňa 30.7.1998
vrátane doplnkov.
Ing. Ján Lihan
starosta obce

Polomka síce stratila už svoj titul prvého závodného stretnutia v sezóne, nestratila však svoj prím úvodného kola
Slovenského pohára v zjazde. Časy, kedy SPDH bolo v
podstate jediným seriálom pretekov u nás sú už minulosťou, napriek tomu sa pohár stále teší veľkej obľube, ktorú mu neubral ani CTM Moravsko Slovenský DH Cup, kde
nie sú vyžadované zväzové licencie ani iné seriály či ligy.
Na Polomku sa online zare- nie (chýbali však komplet Poliaci)
gistrovalo takmer 350 preteká- a často celý cieľový priestor čarov... číslo viac ako vynikajú- kal zahlásenie času jednotlivých
ce a myslím že aj o čosi vyš- pretekárov a odmenil úspešnejšie ako minulý rok. Už dopre- ších potleskom aj hukotom spodu sa teda oprávnene niektorým jeným s davovou psychózou.
„pretáčali panenky“ pri predsta- Vzhľadom na vysoký počet prive čakania na vlek a neustále sa hlásených hobíkov padlo opäť
predbiehajúcich tiež pretekárov. rozhodnutie o postupe 30 vs. 50
Tentokrát to Mr. Vrba poriešil a najrýchlejších do finálovej rozvypáskovaný had celkom rozum- jazdy. Pre mnohých sa teda sene ukladal jazdcov tak aby sa do mifinálka stala konečnou, závod
akceptovateľnej miery obmedzi- však týmto získal lepší šmrnc už
lo predbiehanie. Ono aj samot- v kvalde.
Výsledky v skratke: Žiaci 1.
ná poma spôsobovala niektorým
jazdcom problémy a tak sa ne- Michalík Tomáš - TCK Žilipadalo iba na trati ale už pri vý- na - 03:16,48 2. Masaryk Oskar,
voze. Sobotný dočasný výpadok Rann Racing team - 03:17,81
prevádzky sa napokon podari- (+00:01,33) 3. Fodor Marek, DK
lo úspešne eliminovať a tak už Riders Dolný Kubín - 03:20,47
nič nestálo v ceste hore ani dole. (+00:03:99) Ženy 1. Slížiková
Samotná trať oproti minulé- Radovana, Bikemagazin riders mu roku asi neobsahovala veľa 03:16,54 2. Babčaníková Kateřizmien. Štart začínal na lúke pár na, DH Brutal team - 03:25,56
metrov od vrchnej stanice vleku. (+00:09,02) 3. Lípová Michala,
Po pár metroch už trať vchádza- ASP Bikeshop team- 03:27,79
la do prvej lesnej sekcie. Možno (+00:11,25) Masters 1. Chynajťažšou časťou tu bola koreňová til Jaroslav, 4Ever Cyklo Bulis
pasáž, kde viacerí skúšali prav- - 02:43,20 2. Slivka Andrej, DHdivosť gravitačnej teórie v praxi. Positive Partizánske - 02:49,04
Dostatočná šírka ale umožňo- (+0:05,84) 3. Jurčík Marek, KHC
vala výber viacerých stôp, takže Kaktusbike Bratislava - 02:57,37
kde vás to zloží ste si mohli vy- (+00:14,17) Hardtail 1. Červenka
brať dobrovoľne. Relatívne vlh- Michal, Červenka Subform team
ké počasie z predchádzajúcich - 02:50,67 2. Musil Tomáš, Čerdní túto časť ešte viac spestrilo, venka Subform team - 02:52,30
ale vyslovene blato by tu človek (+00:01,63) 3. Králik Jozef, Limusel hľadať. Krátkym poletom fe4Ride Považská Bystrica sa jazdci vrátili na dvojicu odklo- 02:55,87 (+00:05,20) Hobby 1.
pených zákrut a nasledovala dru- Durdy Adam, Hobby-Cykloserhá lesná časť, s o poznanie už- vis - 02:40,97 2. Kurek Dalibor,
ším priemerom. Dva umelé skoky Freeride-MTB team - 02:41,70
po výjazde boli na minuloročnom (+00:00,73) 3. Plátek Lukáš,
blate veľmi vďačným číhaniskom Bike Club Kálnica - 02:49,44
pre supov s foťákmi a kamerami. (+00:00,91) Juniori: 1. Knapec
Aj tento rok tu samozrejme bolo Martin, Novatec Racing team viac divákov ako pri iných úse- 02:38,01 2. Liška Tomáš, Polcster
koch trate, ale pre toľko záberov racng - 02:43,05 (+00:05,04) 3.
potencionálnych zákazníkov pre Krejči Peter, Life4Ride Považská
Bystrica - 02:43,12 (+00:05,11)
HZS tu už priestoru nebolo.
Posledný spomínaný skok na- Muži 1. Javorník Ján, Freerirobil vrásky záchranárom aj orga- de Košice - 02:30,15 2. Hynčica
nizátorom hlavne v hobby kate- Vlastimil, SK Grafobal - 02:33,74
górii, kedy si kopec ľudí už dávalo (+00:03,59) 3. Laktiš Matej, Nosvoju hranu a končilo sa to neja- vatec Racing team - 02:33,94
kými-tými zlomeninami či odvo- (+00:03,79)
Peter Jakubík
zom do nemocnice v Brezne. Záwww.bikermagazin.sk
vod zaznamenal dobré obsade-

Oznam pre športovcov
Oznamuje občanov, ktorí majú záujem využívať multifunkčné ihrisko na športovom štadióne, že novým správcom ihriska je pani
Mária Jagerčíková, Komenského 30, č.t. 0908 440686. Záujem o
využívanie ihriska, dátum a čas je potrebné nahlásiť pani Jagerčíkovej. Zároveň je každý záujemca povinný dodržiavať prevádzkový poriadok platný na ihrisku.
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