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Informácie o priebehu a výsledkoch podujatia vám prinesieme v budúcom čísle. Ako malú pikošku a zároveň upútavku uverejňujeme veľmi zaujímavú fotografiu. Zároveň
vyhlasujeme súťaž o vecnú cenu. Víťazom súťaže sa stane ten, kto ako prvý spozná nového člena Tulibandy. Odpoveď telefonujte na číslo 0904 216 338.

Odchádzajú
Skončil sa školský rok a nastal čas oddychu a radovánok. Každý žiak určite pozná ten blažený pocit z voľných dní vyplnených
bezstarostným užívaním si prázdnin. Pre jeden ročník však tieto prázdniny majú zvláštnu príchuť. Sú posledné pred nástupom
na stredné školy. Deviataci, ktorí naposledy opustili brány základnej školy, sa v deň odovzdávania vysvedčení zišli v obradnej miestnosti, aby sa poďakovali svojim pedagógom a rozlúčili sa. Odznelo veľa krásnych a úprimných slov, kvapla nejedna smutná slzička. Prišli ako malí prváčikovia, nesmelí, hanbliví i uplakaní a odchádzajú ako takmer dospelí ľudia, sebavedomí, ambiciózni, s množstvom plánov do života. Časovo nie veľa,
ale vo vývoji dieťaťa celá éra. Prekonali jednu etapu a čaká ich
ďalšia. Veľa šťastia, čím menej rán a sklamaní im svorne popriali spolužiaci, starosta obce, vedenie základnej školy a celý
pedagogický zbor.
D.Ď.

Isto ste v médiách zaregistrovali informácie o tom, že nielen štát ako taký, ale aj mestá a obce v uplynulom období trápia financie. Aj naša obec
rieši veľmi závažné finančné
problémy.
Fincovanie obce je zložené
z dvoch častí. Prvou, a z hľadiska objemu tou väčšou časťou sú podielové dane, ktoré prichádzajú do obce na základe schváleného rozpočtu vládou Slovenskej republiky a druhú časť tvoria vlastné
príjmy obce. Túto zložku tvoria
zdroje, ktoré vyberá a určuje
obec, a to daň z nehnuteľnosti, poplatky za užívanie verejného priestranstva, poplatky za
psa, poplatok za cintorín a dom
smútku a iné. Medializované
informácie o krátení podielových daní pre obce a mestá sú
skutočné. Naša obec za piaty
mesiac dostala 70 % finančných prostriedkov z celkového
objemu peňazí, ktoré dostávala predchádzajúce mesiace a za šiesty mesiac to bolo
už len 13%. Tieto prostriedky nepostačujú ani na základný chod obce, prevádzku materskej školy, základnej umeleckej školy, pravidelný príspevok základnej škole, verejné osvetlenie, energie v obecných budovách a činnosť obecného úradu.
Z tohto hľadiska je nevyhnutné kontrolovať výdavky,
ktoré sú potrebné na základný chod obce. V súčasnosti má
naša obec schválené projekty

Obec
a financie
z fondov EÚ:
Projekt rekonštrukcie základnej
školy, ktorý je pred ukončením
Projekt zmeny palivovej základne a výstavby zberného
dvora – víťazi dodávateľskej
súťaže sú známi a momentálne
Ministerstvo životného prostredia to musí odsúhlasiť
Projekt výstavba kanalizácie
– je už vypísaná súťaž o dodávateľa, ktorá sa musí ešte vyhodnotiť, o týchto projektoch píšem na tomto mieste preto, lebo
v každom z nich je povinná minimálna spoluúčasť našej obce
v objeme 5% z celkovej ceny
projektu. Minimálna preto, lebo
v priebehu realizácie projektu sa objavia také skutočnosti,
ktoré nemohol projektant predpokladať. Tieto práce naviac sú
vždy na ťarchu obce a obec ich
musí financovať v plnom rozsahu zo svojho rozpočtu.
Odhadom potrebuje obce na
spoluúčasť vo vyššie uvedených projektoch cca 10 miliónov korún, a preto je potrebné uvažovať aj o úver na tento
účel. Dnes má obec dlh 83 tisíc
korún so splatnosťou do konca augusta.
Z pohľadu finančných odborníkov je hospodárenie obce
veľmi dobré a majú naň veľmi
pozitívny názor, ale vždy pred

Zo sasadnutia OZ
Horehronské dni
spevu a tanca
Nie je Východná
ako Východná
Boli sme na
návšteve
sebou treba vidieť úlohy, ktoré nás čakajú a pri rozdeľovaní
peňazí sa riadiť zdravým sedliackym rozumom.
V projekte výstavby kanalizácie na hlavný zberač a prípojky
sú určené peniaze aj na asfaltovanie. Nie však celej cesty na ulici, ale len na výkopovú ryhu. Z celkovej plochy ciest
je to len okolo 20%. Zvyšných
80 % objemu peňazí na asfaltovanie ulíc bude musieť zaplatiť obec. A keďže je potrebné a logické klásť asfaltový koberec na celú ulicu a nielen na
výkopovú ryhu, obec musí nájsť
prostriedky na prefinancovanie
tohto asfaltovania.
Určite aj vás zaujíma, odkiaľ
na to obec v tejto neľahkej celospoločenskej ekonomickej
situácii vezme taký veľký balík peňazí.
Zastávame názor, že musíme šetriť všade tam, kde je to
aspoň trochu možné, že budeme musieť prijímať nepopulárne opatrenia a musíme správať tak ako doma s domácim
rozpočtom.
Touto cestou chcem požiadať aj občanov Polomky, aby
ste sa na svoje požiadavky na
všetko, čo považujete za potrebné spraviť tak alebo onak
pozerali z pohľadu finančného
a z pohľadu priorít nielen pre
vás ako jednotlivca, ale z pohľadu obce. Len s vaším pochopením a toleranciou môžeme postupne napĺňať potreby každého občana.
Ing. Ján Lihan

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa konalo 24. júna
2010 podľa nasledovného schváleného programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4/ Správa o stave separácie TKO
5/ Príprava osláv Dni obce
6/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
7/ Diskusia
8/ Návrh na uznesenie – zakončenie
Starosta obce pán Lihan priví- zefa Buvalu a Františka Heretu.
Starosta obce predložil na
tal na zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných schválenie program rokovania
obecného zastupiteľstva, ktorý
prítomných.
Podľa prezenčnej listiny kon- bol všetkými hlasmi schválený.
štatoval, že na zasadnutí obec- Starosta obce predložil návrh,
ného zastupiteľstva je prítomná aby do návrhovej komisie boli
nadpolovičná väčšina poslan- zvolení títo poslanci:
cov, čím bolo zasadnutie uzná- p. Dušan Muška, Jozef Svetlák,
Ivan Brozman.
šania schopné.
K návrhu neboli žiadne pripoVedením zápisnice z rokovania
poveril p. Hebeňovú, referentku mienky, a preto bola návrhová
obecného úradu a Máriu Kohú- komisia jednomyseľne zvolená.
Obecné zastupiteľstvo zobratovú, vedúcu úseku správy.
Za overovateľov správnosti zá- lo na vedomie správu o plnení
pisnice z rokovania určil pána Jo- uznesení obecného zastupiteľ-

stva a kontrolnej činnosti a správu o stave separácie TKO v Polomke. Problém v separovaní
odpadu je textil, nakoľko na tento druh odpadu nie je odberateľ.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o prípravu osláv Dni obce.
Zároveň bolo navrhnuté spojiť
dni obce s dožinkami z dôvodu financií. Komisia pre kultúru a školstvo plánuje počas osláv zorganizovať súťaž vo varení šúľancov.
Bolo by to na vleku, aby sa využila aj budova. Je tam soc. zariadenie, bufety, lavice, prístrešky. Aj
zábava by tam mohla byť.
Zo správy o získavaní zdrojov
z fondov EÚ vyplýva:
Aktuálny stav prípravy projektov z jednotlivých operačných
programov:
1, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVaRR) SR riadi Regionálny operačný program
(ROP). Projekt Revitalizácia Zá(Dokonč. na str. 2)
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Horehronské dni spevu a tanca
kou na moste. Preplnený amfiteáter ocenil potleskom každý
účinkujúci súbor, a čomu sme
boli veľmi radi, aj nováčika na
Heľpe, folklórny súbor Dolina
z našej spriatelenej obce Gemerská Poloma.
V nedeľu sa divákom predviedli aj naše deti z detského
folklórneho súboru Brezinky.
Učia sa, zbierajú skúsenosti,
aby raz, ako už veľkí súboristi

v mesiaci júl 2010
Helena Oceľová, Štúrova 94 – 85 rokov
František Hrablay, Komenského 75 – 80 rokov
Rudolf Jagerčík, Mlynská 6 – 80 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
jún 2010

Narodení:

Bučková Elena, Hronská 33
Berkyová Vanesa, Hronská 12
Eremiášová Laura, Hronská 41
Prihlásení: Giertl Martin, Jesenského 3
Necpál Ľubor, Komenského 126
Odhlásení: Ferencová Daniela, Odbojárov 19
Ferencová Miroslava Anna, Odbojárov 19
Husenicová Katarína, Komenského 120
Jagerčíková Iveta, Dimitrovova 17
Jagerčíková Zuzana, Dimitrovova 17
Zomretí:
Tokár Jozef, Kaštieľna 42 – 77 rokov
Jagerčík Štefan, Komenského 8 – 76 rokov
Oceľ Jozef, Komenského 114 – 55 rokov
Počet obyvateľov k 30.6.2010 – 3010

Heľpa a celé Horehronie v júni okolo Jána ožije folklórom. Tohtoročný jubilejný 45. ročník Dní spevu a tanca v Heľpe sa konal
25.6-27.6.2010. Oslavovalo sa
výročie, krstilo sa CDčko heľpianskych súboristov a spomínalo sa na uplynulé roky
horehronských slávností. Ani
naše Brezinky pri tom nemohli
chýbať. Veď účinkujú na tých-

SPOMÍNAME
Len kytičku kvetov z lásky
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti priať,
tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 16. júla sme si pripomenuli ôsme výročie od smrti našej drahej starej mamy
Márii Šuchaňovej
S láskou spomínajú vnuk František
s manželkou a pravnučkou Elou.

INZERCIA
Finančná skupina spoloč-

nosti AXA príjme finančných
poradcov do novej pobočky V Brezne M,R,Štefanika 27/22 za Eka Modou ,kontakt:0902464211,0918924723
nástup ihneď

ný večerný program
-Heľpa a my- patril súborom, ktoré
sa pravidelne zúčastňujú horehronských slávností a mali príležitosť
sa vyznať zo vzťahu
k tomuto folklórnemu podujatiu. Brezinky sa predstavili
programom Na moste, v ktorom vyriešili jeden susedský spor o odoranú medzu, láskou spojili dvoch mladých ľudí
a zabavili sa tancovač-

mohli prebrať štafetu terajších
súboristov v účinkovaní na Horehroských dňoch spevu a tanca v Heľpe
D.Ď

to slávnostiach už dlhé roky.
A ako povedala pani Marta Pisárová pred vystúpením Breziniek, Heľpa znamená pre folkloristov príležitosť ukázať prácu súboru skvelému publiku
a stretnúť priateľov folkloristov z rôznych súborov. Sobot-

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
(Dokonč. zo str. 1)

kladnej školy- dodávateľ firma
Combin Banská Štiavnica s.r.o.
od dňa 29.5.2009 stavbu realizuje. Rekonštrukcia hlavnej budovy je ukončená, prístavba sa
zatepľuje.
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 €. Rozhodnutím zo dňa 21. 6 .2010 projekt nebol schválený.
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 €

Gazdovský dvor –Polomka- projekt pre stavebné povolenie je
vypracovaný Ing. arch. Karkošiakom z L. Hrádku. Prebieha schvaľovanie projektovej dokumentácie na SPP, nakoľko sa počíta
s preložkou hlavného plynovodného potrubia. Problém je s pozemkom Pašienkovej spoločnosti, cez ktorý je navrhnutá preložka plynu, SPP potrebuje vecné
bremeno.
2 , M i n i s te r s t vo ž i vo t n é h o
prostredia – Operačný program
Životné prostredia – Operačný ciel 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
vôd – projekt Dokončenie ochrany spodných vôd v regióne Polomka (veľký kanál)- 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 a zaslaná na MŽP SR
9.6.2010 na podpis ministrovi.
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 €. Prebieha kontrola procesu verejného obstarávania- stavbu vyhrala
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 €. Zatiaľ nám nebola vrátená z MŽP SR podpísaná zmluva o NFP, preto nemôžu
začať posudzovať verejného ob-

starávanie.
Podarilo sa dostať na LV časť cesty k MŠ, preto bola zmenou stavby pred dokončením zmenená
trasa teplovodu cez tento pozemok a bola dňa 16.6.2010 podaná žiadosť o zmenu projektu.
Stavba je v štádiu verejného obstarávania.
3, Modernizácia verejného osvetlenia- grant podporovaný Nórskym finančným mechanizmom
- projekt pod názvom Modernizácia a riadenie verejného osvetlenia v obci Polomka. Projekt
sa v máji 2009 začal realizovať
a je technicky zrealizovaný. Dňa
8.6.2010 bol projekt ukončený.
Mesačne do konca roka sa nahlasujú spotreby el. energie verejného osvetlenia.
Po vyčerpaní všetkých bodov
programu zasadnutia starosta
obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Janka Hebeňová
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Deň spevu a tanca
V prekrásnej susednej obci Bacúch sa 5. júna 2010 uskutočnil 9. ročník Prehliadky umeleckého spevu a tanca horehronských seniorov.
Už tradične sa tejto pre- čok, na harmonike nás doprehliadky zúčastnil aj náš po- vádzal, odborne radil a dobrú
lomský spevácky súbor Jed- náladu v súbore udržiaval Ing.
noty dôchodcov. Tohtoročnej Jožko Piliar.
prehliadky sa zúčastnilo 10
Z nášho vystúpenia sme po
súborov z rôznych horehron- skončení mali všetci dobré poských dedín. Medzi nimi sú- city. Naša niekoľkomesačná
bory seniorov zo Závadky, Ba- práca nebola márna. Myslím
cúcha, Braväcova, Pohronskej si, že sme naším spevom poPolhory, Michalovej, Brezna tešili bacúšske publikum, ktoré
a iné. Medzi divákmi v publi- nám je v rámci dobrých susedku sme tentokrát videli takmer ských vzťahov vždy naklonené.
všetkých starostov horehronChcela som vyzdvihnúť nieských dedín, vrátane nášho koľko ďalších súborov, ale napolomského starostu Ing. Jána koniec som pochopila, že všetLihana.
ky zúčastnené súbory boli výNáš spevácky súbor pod borné. Prínos týchto prehliadok
vedením Hanky Ďurčenko- je práve v tom, že dôchodcovia
vej pripravil nový program z jednotlivých dedín sa spoz málo známych starých ľu- lu stretávajú, že nácvikom vedových piesní, ktoré spieva- nujú svoj voľný čas a že to roli naši predkovia a ktoré sme bia radi. Že radosť im spôsosa my rozhodli oživiť a ucho- buje nielen príprava progravať. Musím povedať, že výber mov a vystúpenie samotné, ale
piesní i prevedenie našou spe- hlavne to, že poskytli poteševáckou skupinou malo úžasný nie všetkým, ktorí majú radi ľuohlas v publiku a my sme veľ- dovú pieseň.
mi radi, že sa všetkým prítomV závere tohto krásneho dňa
ným naše vystúpenie páčilo. sme sa všetci prítomní lúčili
Náš súbor na tejto prehliad- s úctou, láskou a úprimnosťou.
ke tvorilo 18 šikovných speváMária Horváthová

STRANA 3
(pisanuo tak po naśom)
Dluho zme ćekali na totuto
chviľu. Podajedni zme f kulturňaku stravili śitok svoj volni ćas.
ľen źebi vo Vychodnej śitko ślapalo jak ma buť. Vera tak. Okolo
30 rokov odiślo dolu Hronom ottedi ćo buli poluomskie Brezinki vo Vychodnej, aľe dockali sme
sa. Bula to ľen otazka ćasu, keďze zme sa v Mikulaši prepracovali medzi 15 naj na Slovensku.
Elita? Možno. Ľebo pred vicestovanim do Vychodnej zme museli
podpisať zmluvu ako na Prednej
hore. Vraj ňemozeme vipiť źaden
alkohol, aňi pred aňi pocas vistupeňa. To istô ako śoferi.
Aňi pred

Nie

a popritom som chlop. No dobre. Cernak nas spoľahlive odviezov tam i nazad a vďaka mu za
to. A keť zme uź buli o 1.15 rano
v Halnach, ta zacav od radosti aj radio ladiť. Aľe poďme nazad do Vychodnej. Cestou tam,
pri pobite tam a aňi cestou nazad zme mi chlopi nevipiľi aňi
kvapku paľenki. A tak vizjeralo
aj naśe vistupeňa. Śitko bez chibi. Chlopom iślo ako z veľkej knihi, źenam tak isto. Nuź co môžeťe cekať od abstinentov? A tak
po vistupeňi nebulo komu co vicitať, nacom a na-

ých

ako
á
n
od

je V

jazdou, aňi
poćas. Marta Pisarka sa
uśkrňala popod fuzi misľac si „
chlopi sa slabosi, co sa tika paľenki to ňevitrimu“. Ľenźe mi
presvedceni abstinenti zme povedali: „ Nie“. A potom to zaćalo.
Marte zaćalo vrtať v hlave:,,Co je
s tima chlopmi, buť sa śicja chori, aľebo im śibe“. Ľebo takto sa
to presne hodnoti na Poluomki,
keť dakto nekce vipiť. Zacala nas
nukať,, chlopi veť si ulejťe, veť aj
z Heľpy sa zviśilo“. A mi? Nic! Bo
v tej zmluve co zme podpisali,
bu taki dodatok, źe ,, kto poruśi zmluvu, ta si plati śitkie nakladi spojenje s cestovanim a pobitom tam“. To bi nas rjadňe draho
viślo, ľebo ľen nas sofer Jano Černak ( Ebes), kim nas tam doviezou a cekau na nas, ta vipackau
do vjetra minimaľňe dvoje cigareťieľ. To furt bula cigaretľa na
gambe priľiepena. A ešťe k tomu
hľadeu spopod tich brežňevovskich obrv ako borsuk ( jazvec),
co som sa aj ja sem- tam bojau

kom sa ježďiť,
chvaliť sa kto bu lepši a opacňe a malickosťi nestojaľi za reć.
Ta zme sa potom iśli od jedu fotiť cela hrba pred vstup do amfiteatra. A to znate, naśe kroje
tam puosobiľi ako ,, toho“ pre
muchi, veť aj moderatorka povedala v zakulisi, źe niet krajšoho kroja ako poluomskoho a
a hrdšoho noseňa źenskej hlavi
ako v poluomskom ćepci ( konkretne chvalila Turćinku). Keť
zme sa postaviľi do fotografickoho postoja, ta sa zlietlo viac
fotografov a kameramanov ako
bulo nas śitkich. A nas bulo 30 aj
s Ebesom plus dve škatuľki cigareťieľ. Tak si ťeraz dajme kus štatistki a faktov. V jednom pasme
zme ucinkovali: Brezinky, Slatina zo Zvolenskej Slatiny, Jaročan
z Jaroka, Čaklov z Čaklova, Sliačianka z Liptovských Sliačov. Režiser programu bu Štefan Kocák,
ćiže novuo meno na tejto visokej
folklornej urovňi, keďže Kovačovič už s tim prestav. Ućinkovaľi
zme o 17.00 a većjer, keť viśla ,,
Severnica“ ako naś Ferko nazval

hviezdu (Severku, Polárku, Večernicu aj Zorničku dohromady),
uź zme sedeľi ako divaci v hľadisku. Ako ćlen Brezinkou, aľe aj
s Tulibandou som pochoďiv kadi
tadi po Slovensku aj inde, aľe tak
zluo ozvućeňa som ňezaźiv, co
ich aj bivali primas Diabolských
huslí Ján Berky Mrenica viprezivav pred śitkima ućinkujucima,
zaćo zoźav obrovski potlesk.
Inakśi na internete je zaloźena stranka, kde sa nje veľmi
pochvalňe vi-

dná

ho
Výc

jadruju na adresu
zvukarov vo Vychodnej a vraj to
tam biva tak rok ćo rok.
Podobňe to bulo aj s ostatnou
orgaňizaciou. Maľi zme aj chižu
na prezlećeňa, aľe ňik nam to ňepovedau,(až po programe), ta
zme sa prezliekaľi na parkovisku kolo autobusa, ako aj vjäčšina
inich. Na Heľpe furt kolo nas behalo zo 4-5 inšpicientkov, co nas
furt dirigovali, kedi mame isť, ďe
sa mame postaviť, co mame robiť a toho a tak. A tu nikoho, ta
zme sa citili taki nezaopatreni.
A už ľen chlopi mi daju za pravdu, že ľepśi keť sa kolo vas daka
kruťi ako ňje. A z toho vipliva,
źe radšej jedna poriadna Heľpa,
ako tri Vychodnje.
PS: Dôsledni ćitateľ ňebude
prekvapeni, keť poviem źe sa
nam paľenka zviśila, napriek
tomu źe Boľfa lupnu za tri a za
tri aj Rastik Gordulić sa obetovali. Ťeraz vivstava dilema, ćo iďe
Pisarka s ťelikou paľenkou robiť,
bo nam zaćňe rozduvať kasňu.
Takimto ćinom nam hrozi , źe sa
staňeme kandidaťi na členstvo
v kostolnom spevokole.
S pozdravom ujo Tuli.

Pranostiky na august
04.08. Horúčosť na sv. Dominika znamená veľmi tuhú zimu.
04.08. Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu. 06.08. Na
premenia /deň premenia Krista Pána/ je premena vôd. 08.08.
Vietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá štyri dni. 10.08. Ak je
na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce. 10.08. Ak na Vavrinca prší, bude mnoho myší. 10.08. Ako Vavrinec navarí, tak sa
nám i jeseň darí. 10.08. Čo Vavrinec uvarí, Bartolomej usmaží. 10.08. Keď je na Vavrinca pekná, teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá. 10.08. Keď na svätého Vavrinca prší, bude
mnoho myší. 10.08. Na svätého Vavrinca idú oriešky do venca. 10.08. Na svätého Vavrinca švábka /zemiaky/ ide do hrnca.
10.08. Po Vavrinci drevo už viac nerastie. 10.08. Slnečnosť na
deň Vavrinca hotuje nám dobrého vínca. 10.08. Svätý Vavrinec
nesie z poľa veniec. 10.08. Vavro, Bartolomej dobre prorokujú,
keď sú jasní, peknú jeseň, peknú jeseň nám sľubujú. 15.08. Ak
prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky. 15.08. Jasný deň na Nebovzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň. 15.08.
Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. 16.08. Když prší
na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek. 18.08. Ľan siaty na
Helenu máva dlhé vlasy. 20.08. Pekná chvíľa na Štefana Kráľa
sľubuje radostné oberačky. 24.08. Ak bude pekný Bartolomej,
na peknú jeseň máme nádej. 24.08. Aký Bartolomej, taká celá
jeseň. 24.08. Bartolomej svätý odpoludnia kráti. 24.08. Na Bartolomeja každá plánka zrelá. 24.08. Na Bartolomeje nech sedliak žitko seje. 24.08. Povíchrica na Bartolomeja zvestuje ľad a
sneh. 24.08. Povíchrice čo po Bartolomile prichádzajú, obyčajne veľmi prudkými bývajú. 24.08. Svätý Bartolomej ovos láme.
24.08. Zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína
dáva. 28.08. Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. 28.08. Okolo Augustína tiahnu vetry do Budína /časť Budapešti/. 31.08. Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň.

Foto: Peter Berčík
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Boli sme na návšteve
Polomka, Poloma a Gemerská Poloma už dlhé roky udržiavajú tradíciu spoločného stretávania sa. K týmto obciam pribudla nedávno aj obec Pustá Polom v Českej republike. Malé výpravy
z ostaných obcí pozvali 18. júna na návštevu pri príležitosti oslavy športového klubu a Dňa obce
Pustá Polom. O moravských dedinkách sme už veľa počuli a niektoré sme aj videli, a tak sme
boli zvedaví čo nás čaká. Privítali nás milí a dobrosrdeční ľudia, ktorí sa nám počas pobytu intenzívne venovali. Videli sme základnú
školu kompletne vybavenú interaktívnymi tabuľami s prístupom na internet.
Na vlastnej koži v pozícii žiaka sme si
vyskúšali prácu a priebeh vyučovania
s týmito tabuľami. Zaujal nás očividný
vzťah žiakov k svojej škole a životnému prostrediu. Žiadne popísané lavice, obité steny a poškriabaný interiér.
V každej triede nádoby na papierový
a plastový odpad, ako základ výchovy detí k svojmu životnému prostrediu. Zrekonštruovaná budova požiarnej zbrojnice miestneho dobrovolného hasičského zboru sa pýšila nielen
fasádou, ale aj kompletne vybaveným
moderným požiarnym vozidlom, terénnym výjazdovým vozidlom a všetkým
potrebným vybavením potrebným pre
hasičský zbor. Naše estetické cítenie si prišlo na svoje pri prechádzaní jednotlivými ulicami.
Krásne upravené predzáhradky, čisté ulice, chodníky a obrubníky bez vyrastajúcej buriny. Niekoľkí občania sa nám letmo pozdravili a nenechali sa vyrušiť pri práci v čistení priestoru pred

domom a chodníkom. Úplne samozrejmá a bežná vec. No poobede sa už húfne schádzali na
ihrisku, kde sa konal program osláv. Čo sa týka futbalového ihriska, svojimi parametrami, kvalitným trávnikom na ktorý bolo ľúto stúpiť, diváckou tribúnou, spĺňalo kritériá nejedného ligového
ihriska. Ihriskový trávnik si kosia, polievajú a udržiavajú členovia miestneho futbalového klubu
sami. To len tak na okraj. Program osláv sa začal odovzdávaním ocenení vedeniu jubilujúceho športového klubu. Každá trieda si pripravila krátke vystúpenie, mladí hasiči (deti) predviedli
požiarny zásah na horiaci papierový dom, sporo odetí chlapi na čele s poslancom zatancovali
paródiu na Baywatch a večer ukončila kapela a la Beatles z Košíc a domáca kapela Žňová hlídka, v ktorej spieva poslanec a zástupca starostu. Aj ostatní poslanci priložili ruku k dielu a vytvorili program osláv. Ako sami povedali, chceli byť poslancami, aby obci pomáhali. V nedeľu
sme sa zúčastnili omše v rímsko katolíckom kostole a po obede sme mierili domov. Odchádzali sme s množstvom pozitívnych zážitkov. Hlavne s poznaním, že keď sa chce, tak to ide, keď
je vôľa, tak veľa vecí funguje a že množstvo riešení
rôznych problémov aj u nás
(okrem financií) je v myslení ľudí, ich prístupu k veciam verejným a spolupráce. Nemusí to byť utópia,
stačí trochu chcieť, začať
od seba a vo svojom najbližšom okolí. Napríklad za
bránou či za plotom.
Tešíme sa na opätovné
stretnutie teraz už štyroch
obcí v auguste v Gemerskej Polome.
D.Ď

17. JÚL 2010
Pred 10 mesiacmi sme na tomto mieste slávnostne otvárali nový školský rok. Mnohí z Vás boli zvedaví, čo nové prinesie, prekvapenia alebo
sklamania?! Dnes nastal deň D, kedy sa Vám vaša usilovnosť a každodenná práca odzrkadlí na Vašich vysvedčeniach. Verím, že väčšina z Vás
bude spokojná so svojimi výsledkami a ostatní, dúfam, sa zamyslia nad
tým, ako zlepšiť svoju prácu na budúci školský rok.

Koniec školského roku
2009/2010
Najväčší úspech dosiahli naši malí prváci,
ktorí v septembri nevedeli čítať, ani počítať.
A dnes sa môžu tešiť, pretože si cez prázdniny prečítajú peknú rozprávkovú knižku, alebo
si overia všetko to, čo sa naučili o prírode. Dôležité je, že sa naučili počúvať jeden druhého,
stali sa smelšími a vedia si už poradiť s mnohými vecami. Ja im na tomto mieste blahoželám k tomuto pokroku a ďakujem pani učiteľkám za ich trpezlivosť, ako aj rodičom za pomoc, ktorú im poskytli.
A ako sa darilo vám ostatným? Nie všetko
dobré a zlé sa objaví na vašich vysvedčeniach,
i keď sme sa to slovným hodnotením a známkami za prospech a správanie snažili vyjadriť
čo najobjektívnejšie. Ťažko ňou vyjadriť veľké
úsilie, či lenivosť, známkou sa nedajú ohodnotiť vynikajúce výsledky, ktoré ste dosiahli v súťažiach a olympiádach. Veľmi pekné výsledky dosiahli naši žiaci v biologickej olympiáde,
v súťaži mladých poľovníkov, v súťaži mladých
zdravotníkov, v rôznych športových súťažiach,
v prednese poézie a prózy. Chcela by som pochváliť žiakov 3A a 5A triedy, ktorí pracovali so
svojimi tr. uč. na environmentálnom projekte.
Chcem poďakovať aj žiakom z DFS a literárno – dramatického krúžku, ktorí reprezentovali
školu aj obec na mnohých podujatiach. Ďakujem všetkým učiteľom, či vedúcim krúžkov za
ich prácu, pretože bez ich vedenia by ste nedosahovali také pekné výsledky.
Chcela by som povzbudiť a pochváliť aj tých
žiakov, ktorí síce nemajú samé jednotky, ale boli
usilovní, snažili sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky a zlepšili si známky oproti polroku. Žiaľ,
nie všetci pristupovali k plneniu školských povinností zodpovedne a sami si zapríčinili svoje
nepriaznivé výsledky. Jeden žiak si bude musieť zopakovať ročník a ďalší žiak, ktorý končí
školskú dochádzku neprospel. Teší nás, že sú
to len dvaja žiaci.
Dochádzka v tomto školskom roku sa oproti
minulému školskému roku zlepšila. Vymeškali
ste 19 960 hod. čo je 96,93 hod na žiaka a taktiež poklesol počet neospravedlnených hodín
na 98, čo je 0,47 hod na žiaka.
Okrem toho, že hodnotíme Vaše úspechy
a neúspechy v učení, hodnotíme aj Vaše správanie. Rada konštatujem, že oproti minulým rokom sa Vaše správanie značne zlepšilo, ale nie
je celkom bez chýb. Za menšie priestupky dostali 11 žiaci pokarhanie triednym učiteľom, 6
žiaci pokarhanie riaditeľom školy za závažnejšie
porušovanie školského poriadku, 2 žiaci zníženú známku zo správania 2. stupňa, jeden 3.st.
a jeden 4. st za neplnenie si svojich povinností
a za neospravedlnenú účasť na vyučovaní. Takého hodnotenie ma veľmi mrzí, ale verím, že
bude mrzieť hlavne vás a že v budúcnosti zosúladíte svoje správanie so základnými etickými normami a princípmi.
Na záver mi dovoľte, aby som sa v mene mojom aj vašom poďakovala pánu starostovi a zamestnancom OU, že sa podujali na neľahkú
úlohu a podali projekt na rekonštrukciu našej
školy. Výsledok tohto snaženia je dnes každému zrejmý, hoci cesta k nemu bola ťažká. Prežili sme ťažký školský rok, pretože sme sa mu-

seli veľakrát sťahovať, učili sme sa nie vždy
vo vhodných podmienkach, nemali sme možnosť pracovať so všetkými prostriedkami, ktoré máme na škole. A aj Vy žiaci ste často krát
priložili ruku k dielu a pomohli. Patrí Vám za to
všetkým - pedagógom, zamestnancom školy
a žiakom srdečná vďaka. Verím, že si budete
vážiť nové prostredie, v ktorom sa budete učiť
a budete si ho chrániť.
Žiaci, ktorí dosiahli úspechy v rôznych olympiádach a súťažiach na regionálnej i vyššej úrovni:
Kamil Ševc
6A
Michaela Kaštanová
6A
Zuzana Buvalová
9A
Silvia Šuchaňová
9A
Rudolf Dupák
9A
Šimon Jagerčík
5B
Jaroslav Rolko
6B
Marek Harvanka
5B
Peter Fedor
5B
Martin Rolko
5B
Pavel Ďurčenka
5B
Patrik Kupčo
5B
Martin Kán
5B
Nikola Hvolková
5B
Barbora Fiľová
5A
Erik Greguš
9A
Matúš Dratva
9A
Lenka Harvanková
9A
Kristína Dratvová
6B
Miriama Fedorková
9A
Natália Maruškinová
4A
Branislav Dupák
6A
Tomáš Maruškin
3A
Filip Vojtko
7A
Pavol Švidraň
7A
Martina Bodnáriková
7A
Nikola Nemčoková
7A
Cyril Ďurčo
4A
Jozef Šuchaň
4A
Erika Hájiková
4A
Kristína Maruškinová
4A
Marek Rolko
4A
Tomáš Divok
4A
Miriama Kánová
4A
Anna Guzmová
4A
Lukáš Jagerčík
4A
Tomáš Mikloško
4A
Matej Rusnák
4A
Adrián Ševc
4A
Jakub Kohút
3A
Tomáš Kúkol	 
Vyhodnotenie 14. ročníka školskej športovej súťaže ŠPORTOVEC 2009 - 2010
TOP 10
1. Matúš Jambrich, 8. A 3145 bodov
2. Silvia Šuchaňová, 9. A 2270
3. Michaela Martincová, 7. A 2195
4. Zuzana Buvalová, 9. A 2075
5. Lucia Skalošová, 9. A 2045
6. Kristián Šandor, 6. A 1870
7. Filip Vojtko, 7. A 1765
8. Petra Piliarová, 5. B 1590
9. Mário Škvarka, 5. B 1565
10. Marek Harvanka, 6. B 1545
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