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Postup pri dopravnej nehode
Po dvadsiatich rokoch
Co a jak bulo
Milovala Polomku
Modernizácia ZŠ

Ulice majú svojich poslancov

Foto: Peter Berčík

Od Hromníc
do Popolcovej stredy
(ako bolo kedysi)

Mrázik štípe, farbí líce,
veď má právo, sú Hromnice.
Leští cesty a maľuje obloky.
Pozor ženy, pozor dievky na kroky!
Nazrie i tam, kde sa nedá
a v kostole ach, jaj beda.
Z posvätených hromničných sviec
kvapká, kvapká vosk do knižiek.
Doma ženy i dievčence
majú v hlave z ľanu vence.
Každého už mena žena
škrabká hneď vosk do semena,
do semena ľanového určite.
Ach, čo tie len vystrájajú, pozrite.
Na Fašiangy hody, čarovanie,
rozpletené vlasy, čo to za znamenie.
Za vlasy ťahajú drobnučkú Marušku
,,Ona má najdlhšie“, šuškajú si k úšku.
nech nám ľan narastie v každý čas,
aký má Maruška dlhý vlas.
Preskakujú stolčeky na vysoký ľan,
parobci si chystajú na mazačku dlaň.
Spanie krátke bez periny na slame,
pokračujú vrstovníci v zábave,
bez muziky istá vec,
dnes je predsa popolec.
No, tak vidíš, Maruška,
už si pekná, čiernušká.
To všetko má veľkú moc,
pomôže vám Veľká noc.
Potrúndžené ženy starosti robia si,
rozpletené vlasy silne ťahajú si
a skáču z lavice ďaleko vozvysok.
Ej, bude to ľaník vysoký tento rok.
Kým sa ženy mažú čiernymi sadzami,
chlopi si vypijú, hvaria o spriahaní.
Jar už bude blízko, ó, dobrý Bože náš,
potvrďme dohodu, vypime oldomáš.
Malí chlapci a cigáni o slanine spievajú
a gazdinky pekne rúče dvere im otvárajú.
Cigánky si obuli z hrubých handier krpce
a za chrbtom skrývajú ešte prázdne hrnce.
To už nie je doba milá,
mrkne, rečnie slabý mráz,
veď nadíde pre mňa chvíľa,
keď siatiny budú rásť.
Mária Oceľová

Poslanci Obecného zastupiteľstva na svojom ostatnom zasadnutí 27. januára 2011 rozhodli o tom, že každá ulica v Polomke bude mať poslanca, na ktorého sa obyvatelia jeho ulíc môžu
s dôverou obrátiť v prípade riešenia problémov v rámci vecí verejných. Poslanec následne problém bude riešiť s vedením obce alebo priamo na obecnom zastupiteľstve.
1. MUDr. Dušan Maruškin
Osloboditeľov, Clementisova
2. Ing. Jozef Guzma
Janka Kráľa, Nálepkova, Štúrova –horná časť
3. Dušan Muška
Hronská, Železničná, Mlynská
4. Mgr. František Hereta
Ždiarska, SNP- horná časť
5. Roman Bešina
Dimitrovova, Komenského –dolná časť
6. Ing. Marian Jagerčík
Komenského – horná časť, Zápotockého, Jegorovova
7. Ing. Ivan Brozman
Bernolákova, Jánošíkova
8. František Ďurčenka
Kukučínova, Záhradná, Kaštieľna
9. Jozef Svetlák
Jesenského, Sládkovičova, Nová
10. Peter Bučko
Sama Chalupku, Hámor, Odbojárov, Kraskova
11. František Bučko
Štúrova – dolná časť, SNP – dolná časť

FS Brezinky Vás pozýva
na
Fašiangové pobavenie
s pochovaním basy
5.3.2011 v KD Polomka
Prvé predstavenie
o 16.00 hod
Vstupné : 1,5 €
Druhé predstavenie
o 18.30 hod
Vstupné : 1,50 €
Pohreb basy Barbory sa
uskutoční na obidvoch
predstaveniach.
Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji
v kancelárii kultúry v KD.

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 24. februára 2011 o 17.00 hod. do obradnej miestnosti v Polomke.
Program zasadnutia:
l Otvorenie
l Voľba návrhovej komisie
l Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
l Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2010
l Schválenie plánu kultúrno- výchovnej činnosti na
rok 2011
l Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2010
l Informácia i vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
l Rôzne
l Interpelácia a diskusia

Poplatky za zvoz odpadu na rok 2011
1 osoba- neseparuje odpad
Chalupári

9 € - 271 Sk
20 € - 602,50Sk

Občania, ktorí separujú odpad
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby

7 € - 211 Sk
14 € - 422 Sk
21 € - 633 Sk
28 € - 844 Sk

Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich na internátoch 2 € - 60,-Sk
je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy
Občania pracujúci v zahraničí a v mestách na Slovensku /Ba,KE/ - 4,5 € – 135,50 Sk
je potrebné doložiť fotokópie platných pracovných zmlúv
Poplatok je nutné zaplatiť do konca marca tohto roku.
Zároveň oznamujeme občanom, že bonus za separovanie sa nepriznáva v prípade oneskorenej úhrady poplatku za TKO, alebo úhrady na upomienku.

Poďakovanie

Obec Polomka, úsek kultúry vyslovuje srdečné poďakovanie firme Gamo a.s. Banská
Bystrica v zastúpení pánom Dušanom Lovičom za vecný dar pre kanceláriu kultúry, a to
počítač, reproduktory a myš. Tento počítač
nahradil doposiaľ používaný počítač omnoho nižšieho výkonu. Ďakujeme
Diana Ďurčenková

Stretnutie starostu obce s občanmi
Starosta obce Polomka vás srdečne pozýva na tradičné stretnutie s občanmi
27. 2. 2011 o 15.00 hod. v sobášnej miestnosti v kultúrnom dome.
- položte otázky, na ktoré chcete dostať odpovede
- diskutujte o veciach verejných
- vzneste pripomienky, návrhy

Polomske novinky

STRANA 2

v mesiaci február 2011
Františka Pohančaníková, Ždiarska 47 – 91 rokov
Jozef Saksa, Nová 17- 85 rokov
František Kubuš, odbojárov 58 – 85 rokov
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa
rokov spokojného života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2011

Narodení:

Daniš Alexander, Kaštieľna 26
Harvanová Alena, Hronská 25
Harvan Marek, Hronská 18
Prihlásení: Lihan Jozef, Kraskova 33
Valigurová Monika, Bernolákova 14
Odhlásení: Oceľová Pavlína, Záhradná 9
Zomretí:
Majerčíková Emília, J.Kráľa 2 – 77 rokov
Maruškin František, SNP 7
Počet obyvateľov k 31. 1. 2011 – 3005

SPOMÍNAME
V diaľ odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť trápi,
ale teba nám už nič nenavráti.
Chceli sme ti šťastie, zdravie priať,
no teraz môžeme už len s láskou spomínať
a kytičku kvetov na hrob ti dať.
Dňa 22. Januára 2011sme si pripomenuli smutné piate výročie úmrtia našej mamy
Barbory Švidraňovej
S láskou a úctou spomínajú dcéra Božena,
syn Jozef a Rudolf s rodinami.
...
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
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 3.februára 2011 uplynulo pätnásť rokov od smrti milovaného manžela, otca a starého otca
Jána Horvátha
S bolesťou v srdci spomínajú manželka,
syn Janko s manželkou Jankou, dcéra Zitka
s manželom Emilom a vnúčik Martinko
...
Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že náš otec je niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a neho s láskou spomíname.
Náhle nás opustil, nestihol nám ani zbohom dať,
srdcia naše budú stále naňho spomínať.
Dňa 7. februára uplynulo smutných 10 rokov
odvtedy, čo nás navždy opustil manžel a otec
Milan Belko
S láskou a úctou spomínajú manželka Eva,
deti Marcela a Matej a ostatná rodina
...
S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok sa za ňu modlíme.
Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude večne žiť.
Dňa 21. februára si pripomenieme štvrté výročie úmrtia našej manželky, matky, dcéry, sestry a švagrinej
Anny Vojtkovej
S láskou spomínajú manžel, deti, mama, brat a švagriná s rodinou.
S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku Vojtkovú spomínajú
aj kolegovia z obecného úradu.
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Postup pri dopravnej nehode
a škodovej udalosti
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody (3990,- €)
podľa Trestného zákona.
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť ak:
a) nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom
alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na
jej zavinení.
Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, zdržať
sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky
a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil
hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom
škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.
Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri
ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti

s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktoré orgány Policajného zboru neobjasňujú.
Najdôležitejším rozlišovacím znakom medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou popri výške škody je výslovná dohoda
na zavinení dopravnej nehody.
ODI OR PZ Brezno
V roku 2010 došlo k 215 dopravným nehodám, čo je o 19 nehôd viac ako v roku 2009.
Vodiči motorových vozidiel zavinili 164 dopravných nehôd. Pod vplyvom alkoholu bolo zavinených 35 nehôd, čo je v porovnaní s rokom 2009
o 16 viac. Pri nehodách boli 2 osoby usmrtené,
čo je o 16 menej, 15 osôb ťažko zranených, čo
je o 4 viac a 68 ľahko zranených čo je 17 osôb
menej ako v roku 2009. Najnehodovejším dňom
bol piatok, kedy došlo k 38 nehodám, štvrtok
a sobotu po 35 dopravných nehôd. Z časového
hľadiska najväčší počet dopravných nehôd sa
stalo medzi 12.00 a 20.00 hodinou, kedy došlo
k 115 dopravným nehodám. Medzi najčastejšie
príčiny dopravných nehôd patrilo porušenie základných povinností – 62 a nedovolenej rýchlosti jazdy – 51 dopravných nehôd.
Hmotné škody boli odhadnuté na 822.440,-€.
V uvedenom období došlo k 194 škodovým
udalostiam, ktoré sú v evidencii okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva
Policajného zboru Brezno.
O stave dopravnej nehodovosti v okrese
Brezno informoval por. Ing. Erik Baláž,
dopravný inžinier ODI OR PZ Brezno.

Po dvadsiatich rokoch
Je tu opäť doba, keď sú mladí ľudia rozídení za prácou
po celom svete. A práve z toho dôvodu nebolo ľahké v krátkom čase zorganizovať stretnutie, v tom našom prípade,
stretnutie po dvadsiatich rokoch, o ktorom sa už rozprávalo kedysi v jarných mesiacoch.
A keď sa zdalo, že už z toho uvoľnenejšie bez učiteľských
nič nebude, zrazu to šlo do pohľadov, dopriali sme im ratuhého a k plánovanému stret- dosť zo stretnutia. A nemýlili
nutiu s absolventmi ZŠ, kto- sme sa. Len, čo sa za nami zarí ukončili školopovinnú do- vreli dvere, už sa ozvali zdrachádzku v školskom roku vé mužské hlasy, ktoré prejavi1989/90, zrazu došlo večer li lokálpatriotizmus k svojej ľu22. januára 2011 v obnove- dovej piesni.
nom Bumbarase.
Povzbudení vedomím, že naši
Spoločnosť sa delila o boha- bývalí žiaci majú šťastné roté spomienky. Atmosféra bola diny, ktoré i v súčasnej ekosrdečná a keďže sa naše 35- nomickej situácii dokážu užiročné ,, deti“ predsa len cítili viť a vedia sa v živote uplatniť,

sme sa rozlúčili v presvedčení,
že sme svojou pedagogickou
činnosťou prispeli k ich vzdelaniu a k ich správnej výchove.
Bývalí triedni: Mgr. Anna
Capková, Mgr. Pavol Návoy,
Mgr. Mária Oceľová
A znova zaznel hlas,
ten, čo zvoláva nás,
tam, kdesi pred rokmi.
Čas beží míľovými krokmi.
Sme opäť v bujnom hlúčku,
aby ti niekto podal rúčku,
ten, čo s tebou prežil,
dobyl vied základ,
útleho veku sen snil
a má ťa stále rád.
Mária Oceľová

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 27.1.2011 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Polomke. Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom:
Program rokovania:
Otvorenie
1/ Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
4/ Schválenie zástupcov do školských rád
5/ Rozdelenie ulíc pre jednotlivých poslancov
6/ Určenie platu starostu
7/ Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva
na rok 2011
8/ Plán kontrol na rok 2011
9/ Priebežná informácia o lyžiarskom vleku k 24.01.2011
10/ Rôzne
11 / Interpelácia a diskusia
Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov
obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí

obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo zasadnutie uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania poveril p. Hebeňovú ,
referentku obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil
pána Františka Bučku a Petra Bučku.
Starosta obce predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol všetkými hlasmi schválený.
Starosta obce p. Lihan vyzval poslanca Františka Ďurčenku k zloženiu sľubu.
Sľub poslanca obecného zastupiteľstva prečítala p. Janka Hebeňová, referentka obecného úradu. Po prečítaní sľubu zložil do rúk starostu obce zákonom predpísaný sľub
pán František Ďurčenka
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov komisií obecného zastupiteľstva v tomto zložení:
(Pokrač. na str. 4)
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Vysvetleňa co a jak bulo
(pisanuo chocjak)
Chodim po dedine a slucham. Beriem do ruk novini a citam. Slucham
chvaly, ale aj dobre mienené rady, že co ešte zlepšiť. No na 90 % sú to
chvály a otázky. Kto, kedy, ako, čo, koho to napadlo? A pod. takéto prejavy chvály obdivu a ďakovania tešia. Tešia každého z nás. Veď koho
by aj nie? Našinec predsa radšej slucha ďakovné reči a chvály, ako ten
opak. Hoci pri takom veľkom podujatí aké bolo Vianočné tajomstvo, sa
nevyhneme ani tej kritike či nespokojnosti. Nuž veru, aj takí sa našli. Ale
pre nás je veľmi dobrá aj kritika, lebo podľa nej vidíme, čo ešte môžeme do budúcnosti zlepšiť. Tiež čítam Polomské Novinky a tam sú celé
ódy a chválospevy na nás. Samozrejme že nás to teší a zato ĎAKUJEME. Aj keď brat Vlado povedal (v dobrom): ,,Zasaj ste zaplnili s Brezinkami celie noviny. Furt len o vas píšu a my hasiči čo? My sme furt
pripraveni na zásah a o nás nepíšu!“ Ta neznam čo chcú? Práveže by
mali byť radi že čím menej zásahov či výjazdov majú, tým sú občania
tejto obce spokojnejší. My vieme že sú veľmi obetaví a vždy pripravení (ako dakedy pionieri) a preto im chcem aj touto formou poďakovať,
lebo ja mam po tieto časy dosť ďakovania a tak nemam problem sa o to
podeliť. Veď ja som v podstate vďačny človek. HASIČI ĎAKUJEME VAM
a prajeme čím menej výjazdov. No dobre hasičov máme z krku (myslim, že som ich na nejaký čas ukludnil) a poďme k tým ódam a chválam. Jedno mi v tých novinách chýba. Chýba mi poďakovanie pre osobu, ktorá to všetko spískala. Poďakovanie pre MARTU PISÁROVÚ alias
teta Marta, alebo Pipsárka alebo ... ale to nie, urazila by sa.
V skratke sa pokúsim priblížiť prečo ťou, že v lete sa za ňou dvíha prach ako
si Marta toto ďakujem zaslúži. Aj keď za Tatrovkou, a v zime sa za ňou robí
ju má dakto v zuboch ako sa povie. snehová kúrňava. Veru tej by ani (ako
Nuž zname aká je Marta aktívna v tej- naš Ferko povedal:,, Usa Ladin) Usáto oblasti, neúnavná, furt plná nápadov ma bin Ládin, nevtieknu. Chuck Noris aj
a riešení. Môže sa hrdiť celá dedina, že John Rambo a MacGyver sa môžu strpráve Marta je vedúca Breziniek. Lebo čiť do zadku, naša Marta by ich uhnabez nej by nebolo ani folklóru v takej la. Napriek tomu, že sme začali s príprapodobe ako dnes, ani takých pekných vou programu relatívne skoro, tak sme
programov, za ktoré žneme ďakovania to ledva stihli načas. Nikdy sme sa nemy všetci, ale patria najviac jej. Folkló- zišli spolu všetci účinkujúci. Furt dakto
risti z okolitých obcí nacvičia raz za 10 dačo mal. Marta nás furt ukľudňovala:
alebo 15 rokov jeden program a už sa ,,Nebojte sa, to stihneme“. A stihli sme.
s nim hrdo vytŕčajú po festivaloch. My Čo aj pochoretí, s chrípkou a nádchou,
robíme dva programy do roka a na festi- čo bolo aj značne počuť na javisku, ale
valoch sme skromní a tichí a priveľmi sa sme stihli. Dokonca Marta si brala doneukazujeme. Toto je tiež časť Martinej mov na nácvik deti, čo hrali v scénke,
životnej filozofie, s ktorou sa stotožňuje- a to len preto, aby nemuseli nacvičome aj my ostatní. Takto to bolo aj vlani vať v kulturňaku. (Bo vonkaj bola straškeď doletela Marta a povedala: ,, Ide- ná zima, a v kulturňaku ,, tropická tepme robiť Vianoce“. Ja jej zas na to: ,,Ne- lota“ hraničiaca až s dusnom. Marta sa
tar, veď ešte je len august“. A ona: ,,to asi bála, že deti sa dnukaj spotia, pochytro prejde“ a už bulo. Potom zvolala tom vyndu von do tej zimy, tam zachladpracovnú úzku skupinu, v ktorej som bol nu a choroba je nasvete.)
aj ja. Aj keď nie som dáky úzky. A ešte
Nuž veru v krutých podmienkach sa
Zuzka Pompurka od Ďuríka a Maňo Li- nacvičovalo. Od zimy sme aj šitku pahan Sejkuľ alias (Ing. Marián Lihan, ľenku z kasňi vivlačili a nepomáhalo.
referent marketingovej komunikácie Chcel by som vidieť, kto by tam vydrna rektoráte Univerzity Mateja Bela žal dva až tri krát do týždňa po dve hov Banskej Bystrici, Eruditio Mores Fu- diny vyspevovať v tej zime. Veď keby
turum). Tam nastalo rozposlanie apoš- sa dačo aspoň robilo, že sa človek potolov a výber piesní. Potom ešte zavola- hybuje, nepoviem. Ale len stáť a spiela Andreu Kiršovú (to je tota čo nás diri- vať a dýchať ten zimný vzduch, nepragovala pri vystupení. Znate ženy, potre- jem nikomu. Nečudo potom, že na prebujú sa ukazovať.), ktorá učila spievať miére nas 80% kýchalo a kašľalo. Marta
celý zbor ako ste ho videli. S takýmto napriek tomuto šitkomu chodila ešte aj
programom je strašne veľa vybavova- stavať kulisy s Ivanom. Bo Ivan nevečiek. Rôznych drobností, zdanlivo zby- del ako to má byť, to mala naša šéfka
točných. My ostatní by sme sa na to vy- v hlave. A tak postupne vznikala scéna,
sra..., vykašľali. Ale Pipsárka nie. Ona ktorú tak vychválil v novinách pán Herehneď, tam zašla, hentam skočila, tuto ta a ktorú Ivan postavil podľa predstavy,
odbehla, semkaj išla, a vybavila na mvoj ktorá sa premietala v Martinej hlave. Ja
dušu šitko. Jáj, ale je ľahká ako prútik. som tam bol pozrieť asi tri razy a keď
A keď ide po dedine, ta takou rýchlos- som videl Martu loziť po tom vysokom

Zápis do základnej školy
Zápis prváčikov do základnej školy sa konal 2. 2. 2011 v
stredu a tento deň bol u všetkých predškolákov dňom veľkého očakávania.
Všetci budúci žiačikovia sa zišli so svoji- emócií, ktoré sa zračili zo všetkých prítommi rodičmi v triede pani učiteľky E.Mesiar- ných očí, najmä detských, ale aj láskavých
kinovej, ktorá so svojimi žiakmi pripravila rodičovských, o tom veľa napovedal. Prepekný uvítací program. Po ňom pani uči- tože úprimne si priznajme, je to u všetkých
teľky zo ZŠ rozdelili deti do skupín a vy- detí výrazná zmena v ich živote.
skúšali predškolákov v jednoduchých úloKeď bolo po všetkom, pani učiteľky z MŠ
hách. No a pre rodičov a pedagógov na- si zobrali svojich zverencov a tradične sme
stal čas na administratívu a samotný zá- zápis do ZŠ zakončili už obľúbenou ,,nocou
pis. Povieme si, aké jednoduché. Ale ur- odvahy“. Ale najskôr sme sa vybrali do reščite to tak nie je, pretože nával všetkých taurácie na pizzu, veď už sme aj vyhladli a aj
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rebríku, a že: ,,Takto tu bude anjel sedieť“, ta som ju zapľuval že:,, Hopže mi
het corťe“ a išiel som preč. My sme cvičievali spevy v tej bočnej šatni vedľa javiska. To je malá chyžka, nas bolo veľa
a tak sme si tam nadychali ako kravičky v stajni a tak sme trpeli. Toto všetko na nas pôsobilo takým veľmi ubíjajúcim pocitom, lebo nik za celý ten čas
neprišou ani len pozrieť. Alebo sa spýtať:,, Nič vam netreba, ako vam to ide?“
Veď komu by sa aj chcelo do tej zimy,
no čak. Ani my sme veľmi nevychádzali
z bočnej chyžky, lebo to ako keby eskimak, alebo čukča na Sibiri vyšli z iglu.
Aj keď nik o nas nedbal pri nacvičovani,
tak pred vystupenim nam starosta poslal kus tych liehovin aj horuci čaj vo varnici a zato ĎAKUJEME, dobre nam padlo a nak mu Pan Božko zachovajú takieto dobrie zvyky. Napriek tejto energiu
odčerpavajucej zime Marta furt chodila
kolo nas povzbudzovala a robila všetko
zabezpečenie v pozadí. Skratka ona sa
tam citila tak dobre ako lasica v plnom
kurine, a tak potom tiež ochorela. Marta bula iniciátorka, hybná páka, bútľavá vŕba, policajt, poradný orgán a všetko ostatné čo mi momentalňe ani nenapadne vymenovať. Ale bez toho by ten
program nebol zrealizovaný. A to ešte
neuvádzam, koľko sto euro pretelefonovala. Popri tom doma má rodinu (ako aj
druhie ženy) ktorú nakoniec okrem svojho chlopa tiež zapojila do programu.
Má veľké zapálenie pre vec, veľké srdce, skromnosť a pevné nervy. Z mojej
strany má obdiv, že toto všetko dokáže a preto jej ĎAKUJEM a myslím, že
s pokojným svedomím jej môžem vysloviť veľké ĎAKUJEM aj za všetkých
ostatných členov našich Breziniek. Marta, chcel som ti poďakovať po vystúpení na javisku, ale ty si to voľajak zmrvila spoza tých basových hlasov, čo ťa
nebolo ani riadne vidno. Tak som volil
takúto formu. A ňeopušťaj sa.
Tiež som čítal v novinách, že sa
nikde nenúkame. Ono je to tak. V Bacúchu sme boli, v Závadke nás nechcelo predstavenstvo obce (ale teraz po voľbách nás už vraj budú volať). Heľpa nemá sálu, ani Pohorelá ani Šumiac a na Telgárt by sme šli,
ale je drahá doprava. Takže takto je to
s našim nukaním do druhých dedín.
Každopádne ešte raz chcem poďakovať všetkým ktorí pomáhali pri príprave programu, vám divákom za priazeň
a samozrejme spomínaním hasičom,
nak nás strážia. A že ako sme nacvičili program? Stačí pár správne švihnutých hláv, ktoré zapáli jedna ešte viac
švihnutá hlava a oni to už potom strhnú tú lavínu. Jednou vetou: Treba vedieť ako robiť s ľudmi. Zdraví Vás ujo
Tuli, jeden zo švihnutých.
PS: Ešťe jej aj zavidim, ľebo bez tejto krasnej ľudskej vlastnosti bi som sa
aňi ňeciťiu biť poluomčan. A kebi mňe
zdochla koza, tak bi som bu veľmi rad,
kebi jej zdochli dve.
Hotovo, dośť, koňec, bodka.
zaslúžili po dobrom výkone.
Za tmy sme kráčali do MŠ a overovali
sme si poznatky o tme a hviezdach, ktoré
na nás blikali z jasnej oblohy. Veronika: ,, Ja
mám jednu hviezdu, volá sa Sírius a svieti
najviac“. Učiteľka: ,,Ako vieš, že je tvoja?“.
Veronika: ,,Lebo ju už mám dávno“. Lenka:
,,Aj ja mám jednu doma. Na stene, mama
mi ju kúpila a svieti iba v noci“.
A začal sa noc odvahy a pestrý večer plný
zábavy. A aj maškrtenia, lebo dobrôt, ktoré nám doniesli rodičia, bolo za plný stôl.
S deťmi sme si spravili diskotéku s farebnou hudbou, veď baterky sme nenosili nadarmo. Šli sme pohľadať aj strašidlá do dru-
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Milovala Polomku
Každému určen je den, kratičký, mizivý navždy,
všem je dán života čas.
Vergilius
Určite má v priečinkoch svojej pamäti uložené spomienky na
chvíle maľovania so zaslúžilou umelkyňou ak. maliarkou Alenou
Čermákovou pani Anna Pohančaníková z Ulice Jánošíkovej, ktorá kedysi bola maliarkinou modelkou pre ilustráciu knihy spisovateľky MUDr. Hely Volanskej –Veno pre Infantku-.

Aj pani Anna Hrablayová z Komenského ulice má maliarku v sviežej a krásnej spomienke, pretože okrem priateľského vzťahu bola i jej častou modelkou. Bez problémov sa na pani
Čermákovú rozpamätá i pani Milka Horváthová, Vierka Kánová i Jolka Omastová. Pán Dušan Muška so svojimi bratmi by sa
bol mohol stretnúť na maliarkiných vernisážach s podobizňou
ich mladučkej matky.
A polomský mladuchovský kroj ožije spomienky na chvíle
maľovania s umelkyňou i pani Anke rod. Murínovej, ktorá dnes
býva v Krompachoch. Ak. maliarka, Alenka Čermáková, netajila svoj vrelý vzťah k Polomke, o ktorej sa vyjadrovala: ,,Polomka je moje Itálie.“
Jej Polomku tvoril krásny, čistý a úprimný ľud a s ním spojená
neodlučiteľná príroda, čo sa vzájomne snúbi na jej plátne. A jej
vernisáže, okrem inej tvorby, boli prehliadkou života polomského ľudu vo všetkých možných podobách. Na Bernolákovej ulici
ju často stretala i pani Milka Jagerčíková. Tu sa zachovalo niekoľko pôvodných dreveníc a tu si Alenka našla i svoje celoživotné priateľstvo v rodine Omastovcov, kde jej nebohá pani Elenka
Omastová, alebo Ilonka, ako ju Alenka oslovovala, bola stále po
ruke ako modelka i priateľka, nech by bola mala akúkoľvek dôležitú prácu v domácnosti alebo v poli. Toto priateľstvo si Alenka
vysoko vážila a oceňovala ho i na svojich pražských vernisážach.
A ja, keď som 28. decembra 2010 dostala smútočné oznámenie, že 23. decembra 2010 vo veku nedožitých 85 rokov zomrela pani Alena Čermáková, ak . maliarka a zaslúžilá umelkyňa, som ťažko mohla chytiť dych, pretože zomrela veľká žena,
ktorá milovala Horehronie a svojím dielom robila slávu Polomke
nielen na svojich vernisážach v Bratislave, ale častejšie v Prahe, v Bruseli, v Budišíne v Nemecku a v iných mestách Európy.
V jej tvorbe sa stretneme s obrazmi zo strednej Ázie, z okolia
rieky Labe v Nemecku, z Itálie, z okolia Litoměříc, z Prahy, no
najväčšej popularite sa tešila tvorba z našej Polomky.
V roku 1982 pri príležitosti 50. výročia Polomskej vzbury bolo
akademickej maliarke, Alene Čermákovej, udelené čestné občianstvo Polomky, kedy v našom kultúrnom dome prebehla beseda o jej tvorbe a vzťahu k tomuto kraju, ktorý vysoko vyzdvihovala.
30. decembra 2010 sa na Vinohradskom cintoríne v Prahe
rozlúčila s maliarkou umelecká verejnosť Prahy a mne zostala
svetlá a krásna spomienka na naše dlhoročné priateľstvo, ktoré som tiež niekedy podporovala i tým, že sa návštevníci jej výstav i rôznych ambasád stretali a možno i stretnú s mladšou podobizňou i mojej tváre na jej obrazoch.
Mária Oceľová
hej triedy, ale žiadne tam neboli, tak sme
si ich iba nakreslili. Premietli sme si s tetou
Hankou film V ríši kamzíka tatranského, využili sme aj ,,kombo“ s ozajstným mikrofónom na súťaž o najkrajšiu pesničku. Vyhrala Veronika s pesničkou Na Horehroní. A pred
spaní m sme išli do kina. Na parapetnú dosku. Diváci sa usadili a premietanie začalo. Síce
iba na stenu, ale rozprávky boli
ako v kine a boli lepšie ako Šeherezáda.
Po rozprávkach šup, šup do postieľok. Poniektorých premkla aj

clivota za mamou, ale keď sme už raz odvážni, vari nebudeme plakať. Za chvíľu už bolo počuť len spokojné odfukovanie. Každý si sníval
svoj odvážny sen.
Marta Pisárová
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Zmena stránkových hodín
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne oznamuje, že na oddelení dokladov boli od 01. 01. 2011 zmenené 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 12.00 hod. a od 13. 00 hod. do 15.00 hod.,
Streda:
od 07. 30 hod. do 12.00 hod. a od 13. 00 hod. do 17. 30 hod.,
Piatok:
od 07. 30 hod. do 12.00 hod.
Na úseku evidencie motorových vozidiel a evidencie zbraní a streliva ostanú stránkové hodiny nezmenené a totožné so stránkovými
hodinami na oddelení dokladov.

Zasadalo obecné
zastupiteľstvo
Komisia pre rozpočet a financie
1. Ing. Ivan Brozman – predseda
2. MUDr. Dušan Maruškin – člen
3. Ing. Peter Vojtko – člen
4. Viera Vengerová, členka
5. Danka Vernárska – členka
6. Ing. Mária Danieličová – tajomníčka
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie
1. Dušan Muška – predseda
2. Jozef Svetlák – člen
3. Anna Šuchaňová – členka
4. Ing. František Oceľ – člen
5. Janka Hebeňová – tajomníčka
Komisia pre šport a sgroturistiku
1. František Bučko – predseda
2. Mgr. Pavol Návoy – člen
3. Jozef Buvala – člen
4. Milota Koroncziová –tajomníčka
Komisia pre kultúru a školstvo
1. Mgr. František Hereta - predseda
2. PaedDr. Anna Černáková - členka
3. Alena Kubušová – členka
4. Bc. Iveta Kochanová - členka
5. Martina Babničová-Mesiarkinová – členka
6. Magdaléna Miklošková – členka
7. Ing. Andrea Lilková – členka
8. Darina Kubušová – členka
9. Mgr. Janka Saksová
10. Diana Ďurčenková - tajomníčka
Komisia výstavby, územného plánovania, pozemková
1. Ing. Marian Jagerčík – predseda
2. Anna Šuchaňová – členka
3. František Bučko – člen
4. Ján Ďurčenka – člen
5. Mária Kohútová, tajomníčka
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
1. MUDr. Dušan Maruškin – predseda
2. Ing. Marian Jagerčík – člen
3. Mgr. František Hereta – člen
4. Ing. Roman Bešina – člen
5. Elena Skalošová – tajomníčka
Poslanci schválili zástupcov do
školských rád nasledovne:
do Základnej školy – MUDr. Dušan
Maruškin, Ing. Jozef Guzma
do Základnej umeleckej školy – Peter
Bučko, Mgr. František Hereta
do Materskej školy – Dušan Muška,
Ing. Marian Jagerčík

do Špeciálnej základnej školy – Ing.
Ivan Brozman, František Bučko
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozdelenie ulíc pre jednotlivých poslancov tak, ako boli predložené a tak
ako sú uvedené na prvej strane Polomských noviniek.
Poslanci obecného zastupiteľstva
sa zaoberali spôsobom odmeňovania
starostu obce a schválilo plat starostovi obce v zmysle zákona č. 253/1994
Z.z. v znení neskorších zmien o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a odmenu vo výške
50% od 1.1.2011 do 30.6.2011 . Odmenu polročne prehodnocovať.
Obecné zastupiteľstvo po pripomienkovaný schválilo plán práce obecného
zastupiteľstva na rok 2011. Pripomienky zahŕňali potrebu prizývať na zasadnutia OZ členov dobrovoľných zložiek
v obci v záujme diskusie o podmienkach ich činnosti. Na najbližšie zasadnutie OZ budú prizvaní zástupcovia
folklórnej skupiny Brezinky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
plán kontrol na rok 2011 tak, ako bol
predložený. Po predložení priebežnej
správy o priebehu lyžiarskej sezóny
poslanci v diskusii o tomto bode poukazovali na problémy, ktoré sa od začiatku sezóny v lyžiarskom stredisku
vyskytli a navrhovali riešenia.
V bode rôzne sa poslanci OZ zaoberali a schválili:
Spracovanie žiadosti o NFP z Operačného programu ŽP na projekt „ Polomka-Hámor-vodovod
Nákup úžitkového vozidla (ojazdené) v hodnote do 10 000 €.
Starosta obce informoval poslancov
o žiadosti MUDr. Tomáša Psotku, všeobecného lekára o prenájom priestorov v budove lekárni. Aby všeobecný
lekár mohol zriadiť ambulanciu, treba upraviť priestory. Treba priečku,
podlahu. WC. Ambulanciu si zariadi
sám .Podľa zákona musí byť vybudovaný aj bezbariérový prístup. Poslanci schválili úpravu priestorov pre všeobecného lekára v budove lekárne.
Obecné zastupiteľstvo schválili nákup
schodolezu (plošinu) v budove lekárne pre potrebu bezbariérového prístupu na poschodie
Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie bezbariérového prístupu
v budove zdravotného strediska pre
všeobecného lekára pre dospelých
Janka Hebeňová
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Lyžiarsky
výcvik
V dňoch 24. – 28. januára 2011 základná škola uskutočnila v Ski centre Bučnik lyžiarsky výcvik
žiakov 7. ročníka. Poďakovanie za úspešnú realizáciu výcviku patrí starostovi obce p. Ing. Lihanovi a pracovníkom lyžiarskeho vleku pod vedením p. Majerčíka. Žiaci si nadobudnuté zručnosti vyskúšali v pretekoch – Majstrovstvá
školy v zjazdovom lyžovaní. Na záver výcviku
RZ pri ZŠ Polomka pre
všetkých účastníkov pripravilo chutný guláš, za čo im všetci účastníci ďakujú.
Výsledková listina Majstrovstiev školy v zjazdovom lyžovaní pre školský rok 2010 – 2011.
Miesto: SKI Centrum Bučnik
Dátum: 28. 1. 2011
Kategória: 1. – 3. ročník / spolu ch, d /
20 Alena Kubušová
3.a 18,16 1.
34 Maroš Jagerčík
2.a 27,61 2.
30 Viktória Majerčíková
2.a 21,89 dsk.
Kategória: 4. – 6. ročník
16 Petra Piliarová
17 Ivana Kubašiaková
27 Barbora Fiľová
15 Magdaléna Omastová
19 Broňa Ďurčová
21 Viktória Zubáková
22 Vanesa Švidraňová
14 Karin Bučková

6.b
6.b
6.a
5.a
6.a
4.a
4.a
5.a

39,54 1.
39,67 2.
43,77 3.
45,61 4.
46,42 5.
57,36 6.
1:05,097.
1:23,698.

23
33
31
18
28

Tomáš Kúkoľ
Lukáš Jagerčík
Adrián Ševc
Martin Kán
Martin Rolko

6.a
5.a
5.a
6.b
6.a

44,92
46,10
49,51
51,07
51,09

29

Marek Varecha

6.b

43,16 dsk.

Kategória: 7. – 9. ročník
5
Michaela Martincová
4
Petra Majerčíková
13 Simona Bodáková
6
Michaela Kaštanová
12 Patrícia Žeravá

8.a
7.b
8.a
7.a
8.a

38,61
42,48
43,42
44,26
48,66

1.
2.
3.
4.
5.

24
8
7
3
10
9
32
11
2
26
25
1

9.a
7.a
7.b
7.b
7.a
7.b
7.a
7.a
7.b
9.a
8.a
7.a

33,09
36,98
38,12
38,58
39,13
40,95
41,01
41,26
42,68
44,42
49,68
35,81

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
dsk.

Matúš Jambrich
Braňo Dupák
Patrik Hrablay
Jaroslav Rolko
Peter Šuchaň
Robo Pohančaník
Kamil Ševc
Jakub Šuchaň
Roland Polťák
Šimon Haraburda
Erik Maruškin
Kristián Šandor

Modernizácia ZŠ
Svet sa stále a čoraz rýchlejšie mení, je zložitejší a ľudia si v ňom musia nájsť svoje miesto. Aj nároky na žiakov
sa menia. Musia svoje zručnosti a schopnosti vedieť využiť pri riešení rozličných situácií, a to nielen v súvislosti
so vzdelaním. Škola odráža vývoj v spoločnosti, v ekonomike a v kultúre. Ide o ustavične rozvíjajúci sa súbor vedomostí, zručností a stratégií, ktoré si žiaci budujú počas
celého výchovno-vzdelávacieho procesu.
Naša škola vytvára pre svo- dagogických zamestnancoch
jich žiakov také podmienky, aby a odborných zamestnancoch
spĺňali kritéria, ktoré formujú zá- formou kontinuálneho vzdeláklad pre ich vyššie vzdelanie vania. Riaditeľka školy RNDr.
a uplatnenie sa na trhu práce Magdaléna Sviteková a p. uč.
Mgr. Slávka Vojtková absolvodoma i v zahraničí.
V minulom kalendárnom roku vali vzdelávanie v oblasti moObecný úrad v Polomke zabez- dernizácia vzdelávania pomopečil pre našu školu jednu inte- cou foriem ITK. Vďaka tomu záraktívnu tabuľu. Montáž ďalších kladná škola získala sedem poštyroch, ktoré sa financova- čítačov a dataprojektor. P. uč.
li z rozpočtu školy, sa zrealizu- Mgr. Helena Nezbedová ukonje v najbližšej dobe. Interaktívna čila špecializačné kvalifikačné
tabuľa umožňuje výučbu v bez- vzdelávanie informatiky. Záprašnom prostredí a bezproblé- stupkyňa školy, PaedDr. Zlatimový prenos informácií priamo ca Kánová, a p.uč. Mgr. Janka
z internetu. Výučba cudzích ja- Latináková a Mgr. Viera Harzykov sa uskutočňuje v jazy- vanková majú za sebou polovikovom laboratóriu vybudova- cu intenzívneho štúdia cudzích
nom v minulom školskom roku. jazykov – angličtina, nemčina.
Pedagogickí pracovníci si Ostatní pedagogickí pracovníci
rozširujú svoje vzdelanie podľa získavajú nové poznatky aj na
zákona č. 317/2009 Z.z. o pe- odborných seminároch o mo-

1.
2.
3.
4.
5.

dernizácii výchovy a vzdelávania a postupne aj ich čaká kontinuálne vzdelávanie.
Škola má možnosť zabezpečiť na výučbu cudzích jazykov aj zahraničného lektora,
ale zo strany rodičov nebol záujem o takéto služby, nakoľko je
s touto prácou spojený peňažný poplatok.
Podľa možnosti naša škola dopĺňa vybavenie kabinetov
modernými pomôckami, ako sú
výučbové programy a odborná
literatúra. Žiaci majú možnosť
pracovať s počítačom priamo na
vyučovaní formou projektov, referátov, zapájaním sa do rozličných súťaží, olympiád a prácou
v krúžkoch.
Sme radi, že naši učitelia svojou erudovanosťou vytvárajú žiakom odrazový mostík do života. Absolventi našej
ZŠ si dobre počínajú na stredných školách a veľká časť z nich
úspešne pokračuje v štúdiu na
vysokých školách.
Všetkým žiakom našej školy,
tým bývalým, súčasným, ale aj
nasledujúcim, želáme v živote
veľa úspechov!
PaedDr. Anna Černáková,
výchovná poradkyňa
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