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Konferencia o prí-
prave zákova
Súťaživá nálada
v ZUŠ
Detský folklórny 
festival
Riešenie cesty 
Brezno - Telgárt

   Konferencia sa konala 12. 
4.2011 u nás v Polomke na vle-
ku a zúčastnili sa jej zástupcovia 
štátnej správy, obvodných úra-
dov, úradov práce, sociálnych 
pracovníkov, riaditelia špeciál-
nych základných škôl, staros-
tovia obcí Horehronia, primáto-
ri miest a starostovia obcí vý-
chodného Slovenska. Pracov-
ného stretnutia sa zúčastnilo 80 
pozvaných. Na konferencii sme 
privítali aj: štátnu tajomníčku Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR Luciu Nicholsono-

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple po rukami.

Podaruj deťom otecka
na každý deň, nie iba včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.

Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve rúčky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre otecka jednu, druhú mame.

Chráň mi mojich rodičov.
Daj im zdravia, dobrých snov
a nech majú zo mňa radosť,
keď sú mladí i na starosť.

   Viete, že Deň matiek nie je 
iba novodobým sviatkom, ale 
vznikol veľmi dávno, už 250 ro-
kov pred Kristom? V antickom 
Grécku každý rok počas troch 
dní uctievali matky všetkých bo-
hov. Úcta k matkám mala svo-
je nespochybniteľné miesto aj v 
Anglicku, kde si Deň matiek pri-
pomínajú viac ako 1600 rokov.
   Oslavovali ho vždy štvrtú ne-
deľu po Veľkej noci. Spočiatku 
to bol sviatok na počesť Mat-
ky Cirkvi − Bohorodičky Panny 
Márie. Ľudia putovali do svojich 
rodných miest, aby si vo svo-
jich chrámoch uctili tento cir-
kevný mariánsky sviatok. Po-
krstení mali povinnosť navštíviť 
aj svoju krstnú matku.
   Za národný Deň matiek za-
čala kampaň Anna 
Jarvisová v Spoje-
ných štátoch ame-
rických začiatkom 
20. storočia. Napa-
dlo ju to vtedy, keď 
uplynul rok od smr-
ti jej milovanej mat-
ky. Bolo to 10. mája 
1908. O rok neskôr 
si vďaka podpore 
cirkvi v Graftone ľu-
dia v celej Phila-
delphii pripomenu-
li Deň matiek.
   Od roku 1911 ho 
už oslavovali takmer 
v každom štáte USA 
a onedlho sa stal 
oficiálnym sviatkom. 
Čoskoro sa tento 
sviatok dostal aj do 

 Tento rok to bude už po šesťdesiaty 
šiestykrát. Každoročne je na oslavách 
čoraz menej priamych účastníkov, ktorí 
by nám hrôzy vojny svojimi autentický-
mi spomienkami pripomínali. A pomaly 
všetci ochotne zabúdame. Kto už by v 
týchto časoch myslel na vojnu?
   Pripomeňme si význam týchto uda-
lostí v strohých faktoch a číslach. Nie 
sú to emotívne spomienky účastníkov, 
ale emócie vzbudzujú. Aj by mali, veď 
si predstavte, koľko detí prišlo o otcov 
a matky? Koľko rodičov o deti? Koľko 
žien a mužov stratilo manželov, man-
želky. Predstavte si za veľkými číslami 
obetí jedinečné ľudské osudy!
   Roky 1939 - 1945 sú jednou z naj-
tragickejších a najdramatickejších ka-
pitol novodobých dejín. 

Základná umelecká škola Vás dňa 19. mája o 17.00 hod.
pozýva do koncertnej sály ZUŠ na Absolventský koncert

spojený s výstavou absolventských prác.
...

Základná umelecká škola v Polomke Vás pozýva na
Tanečnú súťaž o Pohár starostu Heľpy,

ktorá sa uskutoční 22. mája o 14.00 hod. na amfiteátri v Heľpe.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.

Bude stanovený náhradný termín.
...

Základná umelecká škola v Polomke Vás všetkých, bez rozdielu veku,
pozýva na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia v hlavnej

budove ZUŠ (pri ceste) v dňoch od 13.-17. júna 2011 v čase od 13.00
do 18.00 hodiny. V ponuke sú spoločenské tance, hudobné a výtvarné

umenie. V hudobnom odbore škola ponúka hru na klavír, keyboard, akordeón,
zobcovú a altovú flautu, klarinet, trúbku, priečnu flautu, gitaru,

basovú gitaru, husle, bicie nástroje a spev. Vo výtvarnom odbore sú to
kresba, maľba, grafika, dekoratívna činnosť, modelovanie a tvarovanie

rôznych materiálov, tkanie, drevorezba a výroba keramiky.
...

ZUŠ-ka vyslovuje veľké ĎAKUJEME všetkým rodičom, priateľom umenia
a známym, že sta na nás mysleli pri  2% z Vašich daní.

Konferencia o príprave zákona
o hmotnej núdzi v Polomke

   RZMO Horehronia a stredného Rudohoria v spolupráci s 
poslancom NR SR Štefanom Kužmom zorganizovala kon-
ferenciu na tému: Potreba legislatívnych zmien týkajúcich 
sa zákonov vo vzťahu k marginalizovaným komunitám.

Deň Víťazstva nad fašizmom
   Kladením vencov k pamätníkom pripomínajúcim 
obete doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu zná-
meho ako 2. svetová vojna si každoročne pripomína-
me víťazstvo nad fašizmom.

   Bilancia vojny je neobyčajne desi-
vá. Zahynulo takmer 60 miliónov ľudí, 
z toho asi 27 miliónov na bojiskách. 
Státisíce ľudí v zázemí zahynulo pri 

bombardovaní, pri postupe frontu, v 
národnooslobodzovacích hnutiach, 
vo väzeniach.
   Sila dnešných jadrových hlavíc je nie-
koľkonásobne vyššia. Spomíname, ne-
zabúdame.
NEZABUDNIME!

D.Ď

Pozvánky

vú, štátneho tajomníka Minister-
stva školstva Jaroslava Ivanča, 
št. tajomníka MŽP Branislava Ci-
mermana, generálneho riaditeľa 
Ústredia práce, soc. vecí a rodiny 
Ivana Juráša, poslankyňu NR SR 
Janu Dubovcovú, poslanca NR 
SR Ľudovíta Kaníka, poslanky-
ňu VUC BB p. Turčanovú, pred-
nostku ObÚ Stará Ľubovňa Zitu 
Pleštinskú, ObÚ Prešov Brani-
slava Mičietu, prednostu Obvod-
ného úradu Brezno Igora Kirscha 
a z ObÚ Brezno Petru Zemkovú, 
riaditeľa Úradu práce v Brezne 

Romana Porhajaša, špecialis-
tu z OO PZ v Jasove Jána Miku, 
riaditeľku ŠZŠ v Polomke Martu 
Bubelínyovú a mnohých hostí zo 
sféry samosprávy, štátnej sprá-
vy, školstva a tretieho sektora zo 
stredného a východného Sloven-
ska. Účastníci rokovania sa ve-
novali veľmi pálčivej téme, ktorá 
sužuje našu spoločnosť dlhé roky. 
Prítomní sa zhodli na tom, že je 
potrebné riešiť chudobu a segre-
gáciu sociálne odkázaných obča-
nov, zabrániť zneužívaniu sociál-
neho systému, zlepšiť jeho nasta-
venie a prijať úplne nový zákon 
o hmotnej núdzi. Každý z nich má 
priamu skúsenosť z praxe s prá-

(Pokrač. na str. 2)

Deň matiek
Európy a slávi sa vždy v dru-
hú májovú nedeľu. A či viete, 
aký kvet sa stal symbolom Dňa 
matiek? Najobľúbenejšie kve-
ty pani Anny Jarvisovej − biele 
klinčeky. Predstavujú totiž čis-
totu, ľúbeznosť a prijímanie ma-
terinskej lásky ako daru.
   Každý z nás svojej mamičke 
a starej mamičke celkom iste 
osobne priniesol aspoň kytičku 
kvetov ako symbol vďaky. A tí, 
ktorí ju už nemohli, žiaľ, osob-
ne pozdraviť, pohladkať, určite 
sa zastavili na cintoríne, polo-
žili na jej hrob kyticu a zapálili 
sviečku na jej pamiatku.
   A ako vyjadrili naše polomské 
deti svoju vďaku mamičkám sa 
dočítate v budúcom čísle Po-
lomských Noviniek.

Milan Rúfus

Modlitba za rodičov



Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôžeme Ťa zobudiť ani najkrajším slovom,
len na hrob Ti dať kytičku a povedať zbohom.
   Dňa 2. apríla 2011 sme si pripomenuli 1. 
výročie úmrtia nášho milovaného syna, man-
žela a švagra

Jána Buvalu
S láskou a úctou naňho spomínajú mama,

manželka, švagrovia a švagriné
...

Čas plynie, ale bolesť v srdci zostáva.
Už 10 rokov nie je medzi nami naša drahá 
mamička, starká a prastarká

Emília Mesiarkinová
7. 6. 2001 odovzdala svoju dušu Nebeskému 
Otcovi. Spomienka na ňu ostane stále v na-
šich srdciach a modlitbách.

S láskou a úctou na ňu spomínajú syn Štefan s rodinou,
dcéra veronika s rodinou a ostatná rodina.

...
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu cho-
díme, pri plameňoch sviečky sa za teba 
modlíme.
Nemohol ste tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 18. mája uplynulo 10 rokov odvtedy, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 

Zdeno Medveď
S láskou a úctou spomínajú mama,

brat Jozef s rodinou a sestra Emília s rodinou.
...

Slnko už nesvieti ako svietilo.
Aj mesiac prestal svietiť.
Hviezdy zhasli.
Nič už nemá význam, keď Ty už tu nie si.
Dňa 20. mája si pripomenieme prvé výročie 
úmrtia drahého 

Júliusa Kováča
S bolesťou v srdci spomína

manželka Marta, deti Paľko a Zuzka s rodinami a vnúčatá 
Lucka a Natálka,

brat Vlado s rodinou
a švagor Jano s rodinou.

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2011

v mesiaci máj 2011
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   Starosta obce pán Lihan privítal na 
zasadnutí poslancov obecného za-
stupiteľstva  a  ostatných prítomných. 
   Podľa prezenčnej listiny konštatoval, 
že na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov, čím bolo zasadnutie uzná-
šania schopné. 

Lovičová Elena, SNP 44 – 80 rokov
Lihanová Elena, Hronská 15 – 91 rokov
Lihanová Emília, Štúrova 75 – 85 rokov
 Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne, 
 veľa šťastia, lebo je krásne, 
 veľa lásky, lebo je jej málo 
 a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.

Narodení: Švanda Samuel, Zápotockého 64
                 Pačaj Jozef, Osloboditeľov 45
Prihlásení: Prikryl Igor, Hronská 21
                  Koštial Róbert, Komenského 66
                  Koštialová Lenka, Komenského 66
                  Štulajter Lukáš, Komenského 66
                  Štulajter Andrej, Komenského 66
                  MVDr. Ďurčenka Andrej, Komenského 37
Odhlásení:0
Zomretí: Horváth Rudolf, Záhradná 28 – 77 rokov
               Šušorová Mária, Bernolákova 41 – 82 rokov
               Hrablay Ján, Komenského 75 – 44 rokov
               Švidraň František, Ždiarska 57- 92 rokov

Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, nie-
to viac pomoci... Dotĺklo mladé srdiečko, zhasli oči a stíchol 
jeho radostný hlas, odišiel náhle a smrť jeho neskonale bolí 
nás. V srdci máme bolesť a v duši žiaľ, to najdrahšie nám 
osud náhle a nečakane vzal. Odpočívaj v pokoji.
   Ďakujeme úprimne všetkým blízkym a ďalším príbuzným, 
členom kapely Tulibanda, priateľom a známym, ktorí odpre-
vadili dňa 9. apríla 2011 na poslednej ceste nášho drahého 
a milovaného syna, manžela, otca a brata

Jána Hrablaya,
ktorý nás opustil vo veku 44 rokov. Taktiež ďakujeme za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ.

Smútiaci rodičia, manželka, syn a dcéra, brat s rodinou
Predám seno.
Tel: 6193719

Gitara - I. kategória
Miesto - Jakub Šťavina
Miesto - Jozef Kalman, Michaela Pri-
bylinová
Miesto - Branislav Machnič
Gitara –II: kategória
Miesto - Simona Bodáková
Miesto - Daniel Javorčík
Miesto - Jakub Raček
Spev – I. kategória
Miesto - Terézia Zibríková
Miesto - Adrián Ševc, Anetka Nemčo-
ková
Spev – II. Kategória
Miesto - Kamil Ševc
Keyboard - I. kategória
Miesto – Kamil Ševc, Kristína Ma-
ruškinová
Miesto - Lucia Kánová
Miesto – Dominika Piliarová
Klavír – I. kategória
Miesto – Anežka Králová, Matúš Ma-

ruškin
Miesto - Katarína Žofčinová
Miesto - Miriam Kánová
Klavír - II. Kategória
Miesto – Veronika Ološtiaková
Akordeón - I. kategória
Miesto – Martin Kovalčík
Miesto - Lukáš Pôbiš
Miesto – Sebastián Zelienka
Akordeón – II. Kategória
Miesto – Kristián Zelienka
Dychové nástroje – I. kategória
Miesto – Anežka Králová
Miesto – Anetka  Nemčoková, Agá-
ta Karaffová
Dychové nástroje - II. Kategória
Miesto – Iveta Laurincová
Miesto – Nicol Grajciarová
Hudobná náuka - I. kategória
Miesto - Anna Príbojová
Miesto – Miriam Kánová
Miesto - Lukáš Pôbiš

Hudobná náuka – II. Kategória
Miesto - Simona Bodáková
Miesto - Lýdia Martinelliová
Miesto – Iveta Laurincová
Komorná hra I. kategória
Miesto - dychové kvinteto: Anežka 
Králová, Anetka Nemčoková, Agá-
ta Karaffová, Iveta Laurincová, Patrí-
cia Kubicová
Miesto – gitarové duo: Samuel Král, 
Daniel Javorčík
Komorná hra II. Kategória
Miesto – klavirné duo: Veronika Ološ-
tiaková, Katarína Šándorová
Miesto - flautové duo: Leóna Grajcia-
rová, Nicol Grajciarová
Miesto - gitarové duo: Simona Bodá-
ková, Lýdia Martinelliová
Husle - I. kategória
             2.  Miesto - Zuzana Jagerčíková

Súťaživá nálada v ZUŠ pokračuje
   Tak ako sme v minulom čísle Polomských noviniek písali, celoškolskú súťaž tento rok úspeš-
ne odštartoval tanečný odbor. Po energickej súťaživosti a odhodlanosti tanečníkov chuť víťaziť 
prevzal odbor hudobný. Súťažilo sa takmer vo všetkých kategóriách: hra na keyboard, hra na 
klavír, hra na husliach, hra na gitaru, hra na dychové nástroje, hra na akordeón, spev, komorná 
hra a hudobná náuka. Okrem rozmanitého repertoáru súťažiacich bola jednou z podmienok hra 
spamäti, ktorá však žiakom nerobila problémy. Všetci „bojovníci“ boli odmenení nielen potleskom 
svojich spolužiakov, ale aj diplomami, súťažiaci umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste aj 
príslušnou medailou s logom ZUŠ. Úspechy našich žiakov nám robia radosť, a preto budeme aj 
v ďalších rokoch podporovať ich súťaživosť a podnecovať ich tvorivosť.
   Vo výtvarnom odbore prebiehala od 27.-29. apríla 2011 súťažná výstava návrhov kresieb na 
obal žiackej knižky. Do súťaže sa zapojilo 74 žiakov. V priestoroch školy sú aj ďalšie výstavy: prá-
ce vytvorené v projekte „Umenie zblízka“ a práce vytvorené k súťaži „Zobrazenie postáv v Egyp-
te“. Úspechom výtvarného odboru je ocenenie „Zlatého pásma“, ktoré získala naša žiačka Stanka 
Príbojová v celoslovenskej súťaži pod názvom „Línia“ v Banskej Bystrici. Už teraz pripravujeme 
výstavu  absolventských a záverečných prác žiakov, ktorú si môžete prísť pozrieť od 19.mája 2011.
A tu sú už výsledky celoškolskej súťaže hudobného odboru! 

INZERCIA

Poďakovanie

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
   Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvo-
lal zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 28. apríla 
2011 s nasledovným programom:
n   Otvorenie
n   Voľba návrhovej komisie
n   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
n   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Polomka za rok 2010
n   Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2010
n   Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, pláno-
vané údržby v roku 2011
n   Kompletná správa o lyžiarskom vleku
n   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
n   Rôzne
n   Interpelácia a diskusia

Za overovateľov správnosti zápisnice 
z rokovania určil pána Františka Buč-
ku a Petra Bučku.
   Starosta obce predložil na schvále-
nie program rokovania obecného za-
stupiteľstva, ktorý bol  všetkými hlas-
mi schválený. 
Za členov návrhovej komisie boli zvo-

lení títo poslanci : p. Marian Jagerčík, 
Ivan Brozman, František Hereta.
   Správu o plnení uznesení obecné-
ho zastupiteľstva a  kontrolnej čin-
nosti predložil hlavný kontrolór p. Jo-
zef Svetlák, ktorú poslanci OZ zobrali 
na vedomie. Zároveň hlavný kontro-
lór skonštatoval, že návrh záverečné-
ho účtu Obce Polomka za rok 2010 je 
spracovaný v súlade 
s  ustanoveniami § 16 zákona o  roz-
počtových pravidlách územnej samo-
správy a obsahuje 
všetky potrebné náležitosti. Doporu-
čil obecnému zastupiteľstvu uzatvo-
riť prerokovanie 
návrhu záverečného účtu Obce Po-
lomka za rok 2010 výrokom,že záve-
rečný účet sa schvaľuje 
bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo 1. Záverečný účet obce za 
rok 2010 bez výhrad,
 2. Záverečný účet za hospodársku 
činnosť bez výhrad, 3. Výročnú sprá-
vu obce Polomka za rok 2010 a Vy-
sporiadanie hospodárskeho výsled-
ku za rok 2008 a 2009 a Vysporiada-
nie hospodárskeho výsledku za rok 
2010. V ďalšom bode sa poslanci zao-
berali údržbou a opravami obecných 
budov, potrebou priestorov pre spo-
ločenské účely. Starosta obce predlo-
žil informáciu o prácach, ktoré sú ešte 
potrebné vykonať na obecnom úrade. 
Poschodie je hotové, treba ešte kúre-
nie. Na prízemí treba dlažbu, podlahu, 
všetky dvere sú zakúpené. V suteréne 
treba betónovať. Teraz sa robí na zber-
nom dvore, musí byť dokončený do 
konca júna. Potom sa bude pokračo-
vať. Dom u Kaštana sa bude búrať na 

(Pokrač. na str. 4)
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   Okresnej súťaže sa zúčastnili súbory: 
Malá Kýčera z Čierneho Balogu, Klá-
sok z Podbrezovej, Heľpančok z Heľ-
py, Šťastné detstvo z Brezna a domá-
ce Brezinky. Festival otvorili svojim vy-
stúpením najmenší folkloristi. Škôlka-
ri z Breziniek usilovne tlačili kapustu 
a pritom si zatancovali a zaspievali. 

   Veru ťažko sme sa 
lúčili s naším Janom aj 
my z Tulibandy. Veď 
sme boli preňho ako 
druhá rodina a on nám 
bol ako brat. Vy, hlavne 
stredná generácia pa-
mätáte, koľkým Jano 
hral na svadbách, koľ-
ko zábav odkrútil, koľko 
fašiangových pobavení 
a kabaretov absolvoval, isto sa pa-
mätáte na jeho účinkovanie v Bre-
zinkách, v divadle, na jeho prácu 
ako vedúceho „osvety“ a to všetko 
s profesionálnym nasadením. Na 
koľkých Ródeách vás bavil svojím 
nezameniteľným hlasom v pies-
ňach a „táraním“ pomedzi piesne, 
keď sme sa podpichovali. Bez nad-
sázky sa dá povedať, že sa „rozdal“. 
Dakto si povie ,,A čo, život ide ďa-
lej“. Áno, pre niekoho ide život ďalej 
po starom a nič sa nezmenilo. Ale 
pre nás z Tulibandy už nič nebu-
de ako bolo, už nám život nepôjde 
po starom, a ak sa Tulibanda spa-
mätá z tohto úderu, tak to isto po-
trvá možno aj rok, kým pôjdeme 

   Prvomájové nedeľné popoludnie v Kultúrnom dome v Polomke 
sa nieslo v umeleckom duchu. Žiaci a učitelia Základnej ume-
leckej školy v Polomke pripravili pre hostí vynikajúci program 
pod názvom Umenie farby, hudby a tanca. Už po vstupe do fo-
ajé mali hostia možnosť poprezerať si umelecké práce žiakov 
výtvarného odboru. Slávnostný program otvorili Mazurkou naj-
mladší tanečníci z Materskej školy. Po nich sa striedali hudobné 
čísla znejúce v klasickom žánri –Toccata a fuga Johanna Se-
bastiana Bacha, Tanec labutí Petra Iljiča Čajkovského, aj po-
pulárne piesne, ktoré si diváci prinajmenšom pohmkávali spolu 
s účinkujúcimi – Čo o mne vieš v podaní Terézie Zibríkovej, Non 
stop Kamila Ševca, či známe Horehronie vynikajúco zaspievané 
Anetkou Nemčokovou, počas ktorého žiačky výtvarného odboru 
urobili módnu prehliadku. Rôznorodosť štýlov a žánrov nechý-
bala ani v tanečných číslach. Tanečníci zo začiatočníckej aj po-
kročilej skupiny výborne zatancovali štandardné tance ako qu-
ickstep, tango, waltz a rovnako dobre zvládli latinsko-americ-

kú rumbu, sambu, jive, cha-chu, či českú skočnú polku. Počas 
celého programu prebiehala digitálna prezentácia ďalších prác 
žiakov výtvarného odboru, ktorá veľmi vkusne dopĺňala výbor-
nú atmosféru celého programu. Po náročných prípravách, kto-
ré neraz presiahli rozsah rozvrhov hodín nielen nás - učiteľov, 
ale aj našich šikovných – pre hudbu a umenie nadšených žia-
kov, si diváci (a nebolo ich málo) mohli vypočuť a zhliadnuť 21 
hudobných a tanečných čísel. Nech láska k hudbe a umeniu 
v nás stále rastie!

Umelecký Prvý májDetský folklórny festival
   Zubaté jarné slniečko a vietor privítali v nede-
ľu 10. apríla v Polomke deti z detských folklórnych 
súborov okresu Brezno. Konal sa detský folklórny 
festival s postupom na krajskú súťaž. Dvesto detí 
z piatich súborov bojovalo o tento postup.

Aj ostatné programové čísla boli plné 
detských hier, spevu a tanca. Všetky 
deti sa snažili podať čo najlepší vý-
kon. Odborná porota v zložení Zuza-
na Drugová – etnografka, vedúca Det-
ského folklórneho súboru Matičiarik 
z Banskej Bystrice, Janka Ambrózo-
vá – etnomuzikologička, hudobníčka, 

speváčka, pedagogič-
ka na Katedre etnoló-
gie a etnomuzikológie, 
Univerzita Konštantí-
na Filozofa v Nitre a 
Martin Urban – cho-
reograf, umelecký ve-
dúci Folklórneho sú-
boru Mladosť v Ban-
skej Bystrici, pedagóg 
ľudového tanca Kon-
zervatória Jána Levo-
slava Bellu pozorným 
okom sledovali každé 
vystúpenie. Zamerali 
sa hlavne na výber re-
pertoáru a jeho spra-
covanie vzhľadom na 
vek, možnosti a schop-
nosti detí,  pohybovú 
a hudobnú priprave-
nosť interpretov a prí-
nos menej známych 
prvkov ľudovej tradí-
cie a estetickú hod-

nota predvedených objavov. Kritériá 
sú veľmi náročné a musia ich spĺňať 
už aj detské folklórne súbory, aby raz 
z nich vyrástli možno aj členovia zná-
mych profesionálnych súborov. Na od-
bornom seminári po vyhodnotení ce-
lého programu, odborná porota radi-
la vedúcim detských súborov, ako sa 
vyvarovať chýb v prejave ich súboru, 
smerovaní detského folklóru a spraco-
vania folklórnych tém.
   Postup na krajskú súťaž si vybojo-
vali deti z folklórneho súboru Klások z 
Podbrezovej s programom No a čo... 
vybral som si takú poriadnu sekeru 
a domáce Brezinky s programom Čiž-
mičky do tanca. Brezinky úspešne ab-
solvovali aj krajskú súťaž a postúpili do 
celoslovenského kola. Srdečne blaho-
želáme a držíme im palce. Reportáž zo 
súťaže celoslovenského kola a úspe-
chu detí z DFS Brezinky aj na divadel-
nej súťaži s dramatizáciou rozprávky 
Drevená krava vám prinesieme v bu-
dúcom čísle. Máte sa na čo tešiť, preto-
že už doposiaľ je to obrovský úspech.

D.Ď

Aj tak je stále s nami
   Každá veľká zlomová udalosť v živote človeka stavia ľudí 
do novej situácie. Najhoršie je, keď sa takáto udalosť sta-
ne neočakávane, nezávisle na vašej vôli a zastihne vás ne-
pripravených. Takáto udalosť je istotne náhly odchod Jana 
Hrablaya spomedzi nás. Nielenže to zasiahlo ako blesk 
z jasného neba jeho najbližšiu rodinu, ale myslím, že aj 
veľmi veľa ľudí z dediny aj okolitých obcí. Veď nakoniec to 
bolo vidno aj na pohrebe. Tá sila ľudstva dokazovala hlav-
ne to, že Jano bol veľmi známy a obľúbený človek na Ho-
rehroní, a preto prišli toľkí na poslednú rozlúčku. A čo ľu-
dia hovorili po pohrebe, že nebolo oka suchého, a to nielen 
u žien, ale aj chlapi si poplakali najmä pri piesni.

„vonku na bínu“. Zatiaľ 
ale nevieme ani to, čo 
bude o týždeň. Že prečo 
toto všetko píšem? Nuž 
preto, že Tulibanda asi 
oslovila veľa ľudí, zís-
kala si fanúšikov a teraz 
po takejto veľkej stra-
te sa fanúšikovia pý-
tajú, čo mienime ďa-
lej, či sa rozpadneme, 

či nie, či ideme hrať Rodeo, koho 
ideme dať na post Jana Hrablaya 
atď.... Tých otázok je veľa a nad-
väzujú na seba. Samozrejme, sa 
na všetky nedá jednoznačne odpo-
vedať, lebo sami nevieme, čo bude 
ďalej a či Janov brat Faňo doká-
že s nami pokračovať. Každopád-
ne hrať by sme chceli naďalej, a to 
nielen kvôli nám, ale hlavne kvô-
li vám, vám, ktorí nás radi počúva-
te a chodíte na naše vystúpenia... 
Lenže tento rok si musíme dať pa-
uzu, aby sme sa spamätali z tej-
to straty, aby sme sa vzchopili a šli 
ďalej, aby čas zahojil rany. Teraz 
nie sme schopní ani ísť do skúšob-
ne, lebo všetko nám tam pripomí-

na nášho Jana. Doma mi už naše 
CDčko liezlo krkom, čo som ho mal 
toľko odpočuté. Teraz, keď už Jana 
niet, si púšťam jeho piesne a spo-
mínam. Lebo už nikde inde nemá-
me zachytený jeho špecifický hlas 
a akordický súzvuk vokálov, aký 
je CDčku a za ktorý sme dostali aj 
veľké ocenenia od country celebrít z 
celého Slovenska. A že koho ideme 
dať na Janov post? Nikoho! Nik ho 
totiž nenahradí a už furt bude chý-
bať polomskej country hudbe. Zo-
hnať gitaristu? Zoženieme! Zohnať 
bubeníka? Zoženieme! Ale zohnať 
muzikanta s tým správnym zápa-
lom pre vec, s ktorým sme si rozu-
meli už pohybom očí alebo obo-
čia, človeka s ktorým sme boli radi, 
lebo vedel rozveseliť a podať správ-
nu radu v kritickej chvíli, kamaráta 
s ktorým sme strávili aj voľné chví-
le mimo hudby, lebo tak to kama-
ráti robia? NEZOŽENIEME! My sa 
pokúsime do budúcnosti zachovať 
piesne, ktoré spieval, ktoré mal rád, 

ale bez neho to už nebude ono.
   Toto všetko som musel napísať, 
lebo som cítil takú vnútornú po-
trebu ešte voľačo doložiť o našom 

Janovi. To nielen že bol tu, po-
tom umrel, potom sme ho pocho-
vali a basta! Jano bol príliš aktív-
ny človek v oblasti kultúry v našej 
obci a málo kto sa môže s ním po-
rovnávať, a takto som ho chcel ešte 
aspoň raz všetkým pripomenúť, aby 
ste len tak hala-bala dobrého člo-
veka z pamäti nevypudili. My z Tu-
libandy nezabudneme naňho už 
len preto, že budeme naďalej hrať 
piesne, ktoré mal rád, že bol jed-
ným z prvých členov Tulibandy, 
že on by tiež chcel, aby sme po-
kračovali v tom, čo sme spolu za-
počali a tiež preto, že možno spo-
za dákeho obláčika na nás poze-
rá a sleduje, ako ideme ďalej. A ak 
sa mu to bude páčiť, tak nám to už 
nejakým spôsobom istotne dá ve-
dieť, keď nie ináč, tak nám zapís-
ka na spätnej väzbe na bedňach...

ujo Tuli

Brezinkári - pamätáte?

ŽIVOT nám ubieha, strieda sa rokov rad,
musí ísť do neba, koho mal človek rád.
Nehovej si hore, aj nás tu dolu chráň,
veď sa raz stretneme ,,Tam u nebeských bran“.
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   Obyvatelia regiónu Horehron 
roky dennodenne zápasia po-
čas dochádzky do zamestna-
nia, škôl a návštevami príbuz-
ných s katastrofálnym stavom 
cesty prvej triedy z Brezna po 
Telgárt. V záujme riešenia tejto 
situácie starostovia obcí zdru-
žených v mikroregióne Ho-
rehron, prednosta Obvodného 
úradu v Brezne Ing. Igor Kirsch 
a podnikatelia Horehronia vy-
vinuli iniciatívu a požiadali Mi-
nisterstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky o stretnutie, 
ktorého zámerom bola žiadosť 
o opravu tejto cesty. Stretnutie 
sa uskutočnilo 19. apríla 2011 
na ministerstve dopravy. Stret-
nutia sa zúčastnila starostka 
obce Telgárt Mária Knižková 
a starosta obce Polomka Ján 

Lihan. Privítal ich generálny 
riaditeľ sekcie cestnej dopra-
vy, pozemných komunikácií a 
investičných projektov minis-
terstva dopravy Ing. Milín Ka-
ňuščák. Predložil harmono-
gram plánu opráv ciest I. trie-
dy na území celého Sloven-
ska, ktorý je vo výške 150 mil 
€. V tejto sume sú už zahrnu-
té aj finančné prostriedky na 
opravu cesty I. triedy v úse-
ku Polomka – Telgárt v dĺžke 
26 km. Na rekonštrukciu tejto 
cesty, ktorá zahŕňa nový as-
faltový koberec je už vyhláse-
ná verejná súťaž na dodávateľa 
stavby. Stavba by sa mala ná-
sledne realizovať v mesiaci au-
gust 2011. V diskusii o opra-
ve komunikácie sa hovorilo 
aj o prevencii poškodzovania 
ciest preťaženými nákladnými 

vozidlami a to o budovaní dy-
namických váh zabudovaných 
v telese cesty. Počas stretnu-
tia s riaditeľom sekcie cestnej 
dopravy sa nevyhli ani téme 
obchvatu mesta Brezna. Pán 
Kaňuščák prisľúbil k tejto téme 
osobitné stretnutie s predsta-
viteľmi mesta Brezna a záro-
veň prejavil osobnú vôľu ten-
to dlho odkladaný problém rie-
šiť. Takéto náročné investičné 
projekty majú zdĺhavé admi-
nistratívne, výberové a reali-
začné postupy,  a tak sme radi, 
že ľady sa pohli. Po skúsenos-
tiach z minulých období nám 
ostáva len dúfať, že sa pripra-
vované zámery aj zrealizujú, 
nakoľko problémy horehron-
ských ciest už prisľúbili riešiť 
predstavitelia viacerých vlád.

rr

Riešenie nevyhovujúceho stavu cesty I/66 Brezno – Telgárt

   Zaujal ma v minulom čísle článok pani Moniky Kubušovej s ná-
zvom Prečo? o tom, prečo v Polomke nevolíme ženy do obec-
ného zastupiteľstva. A pri tom sú podľa autorky schopné, vý-
konné, zvládajú mnoho vecí naraz (až som mala pocit, že máme 
štyri ruky a pár očí aj vzadu J ). Ale áno – sme šikovné. A viac-
krát som v Polomských novinkách uvažovala alebo konštato-
vala, že by bolo prospešnejšie pre nás všetkých, aby rozhodo-
vali o veciach verejných aj ženské myslenie, intuícia a empatia, 
aby pár (muž a žena) v prírode, v rodine, sa dopĺňal a harmo-
nizoval aj vo verejnom živote. Ale to by som sa iba opakovala.
Na mojom volebnom lístku bolo síce pár mojich stálic – mužov, 
ktorí už ako poslanci čosi dokázali, presvedčili ma, že sú schopní 
a snáď im aj dôverujem. Ale väčšina mojich „okrúžkovaných“ boli 
ženy. Ženy, ktoré dobre osobne poznám, viem, aký majú cha-
rakter a schopnosti, alebo ženy, ktoré nepoznám až tak dobre, 
ale poznám ich prácu z verejnej angažovanosti (folklórny súbor, 
práca v komisii pri obecnom zastupiteľstve, pomoc pri poduja-
tiach obce alebo ZŠ, ZUŠ, MŠ...). Jednoducho ženy, ktoré pre 
obec a občanov čosi robia bez toho, aby čakali až budú zvolené.
Ešte viac aktívnych, činorodých žien, ktoré sú prospešné na-
šej obci, dokázali nám, že čosi vedia, chcú byť užitočné, ktoré 
poznáme, veríme im a radi by sme ich volili do obecného za-
stupiteľstva, žiaľ na kandidátke chýbajú. Ale to, prečo ženy na 
Slovensku nechcú vstupovať do politiky, je na iné rozprávanie.
Takže možno aj pre to!                                           M. Heretová

Prečo? Možno aj pre to

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
jeseň, na rok by sa mohlo začať s bu-
dovaním gazdovského dvora. Čo sa 
týka voľných priestorov, nad garáža-
mi je voľné, no je tam nevyhovujúce 
kúrenie. Bývalé jasle sú voľné, je snaha 
vytvoriť tam komunitné centrum, ale 
táto možnosť je ešte len v štádiu úvah. 
Poslanci OZ prerokovávali komplet-
nú správu o  lyžiarskom stredisku. 
V  správe sa konštatuje, že otvore-
nie lyžiarskej sezóny 2010/2011 bolo 
dňa 18.12.2010. Následne bol lyžiar-
sky vlek  pre nepriaznivé podmienky 
mimo prevádzky 7 dní. Avšak aj na-
priek nie veľmi priaznivým poveter-
nostným podmienkam počas celej 
sezóny je táto sezóna z ekonomické-
ho hľadiska na porovnateľnej úrovni 
s minulým rokom. Zaznamenali sme 
pokles návštevnosti lyžiarskeho stre-
diska oproti predchádzajúcim dvom 
sezónam o cca 1000 osôb.  Taktiež čo 
sa týka predaja lístkov pokles o  cca 
220 ks, čo však nie je smerodajné, pre-
tože počas tejto sezóny sme zmenili 
rozdelenie lístkov pre dospelé osoby, 
deti a seniorov, juniorov. Najväčší zá-
ujem o služby, ktoré lyžiarske stredis-
ko poskytuje je každoročne v období 
prázdnin Bratislavského kraja. Do bu-
dúcna je potrebné pružne reagovať 
na záujem návštevníkov a  zavádzať 
rôzne akcie a zľavy so snahou získať 
čo najväčší počet návštevníkov. Za-
sadala dozorná rada a taktiež navrh-
la riešenia. Bolo by potrebné doriešiť 
vybudovanie nádrže pre účely zasne-
žovania, riešiť úpravu studne pre úče-
ly zasnežovania, počas sezóny opera-
tívne riešiť ponuku zľiav na SKI pasy, 
dokončiť obklad budovy penziónu ka-
meňom, presunúť budovu Bistra a SKI 
servisu smerom na západ. Vzniknu-
tý priestor využiť napríklad na vybu-
dovanie detského ihriska, zabezpečiť 
propagáciu penziónu a zlepšiť využi-
tie ubytovacej a reštauračnej kapaci-
ty počas celého roka. 
 Aktuálny stav získavania zdrojov  
z  jednotlivých operačných progra-
mov: 

   1. Ministerstvo životného prostre-
dia – Operačný program Životné 
prostredia 
1.1 Operačný ciel  1.2 Odvádzanie 
a čistenie komunálnych odpadových 
vôd – projekt Dokončenie ochrany 
spodných vôd v  regióne Polomka 
–  dodávateľom stavby sa stal Com-
bin Banská Štiavnica s.r.o., stavenisko 
bolo odovzdané 13.4.2011,  práce na 
výstavbe kanalizácie sazačnú na uli-
ciach Mlynská a Zápotockého. Súčas-
ne sa bude budovať aj nový vodovod.    
1.2 Dňa 23.11.2009 bol  podaný pro-
jekt s  názvom Polomka- splašková 
kanalizácia II. etapa- ide o vybudo-
vanie splaškovej kanalizácie -  rekon-
štrukcia ul. Komenského horná časť, 
Hronská-rómska časť, Hronská-Že-
lezničná, Štúrova, Jegorovova. Celko-
vé 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 pod-
písaná Zmluva o NFP, verejné obsta-
rávanie nie je ukončené.
1.3 Vybudovanie zberného dvora 
separovaného odpadu- projekt bol 
podaný dňa 14.5.2009- pôjde o celko-
vú rekonštrukciu budovy a dvora bý-
valého skladu umelých hnojív + zakú-
penie techniky, strojov. Ide o projekt 
z Operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít 
v oblasti separovaného zberu. Celko-
vé oprávnené náklady sú 927 413,06 
€, z  toho stavba 290 156,97 €.  Pro-
jekt bol schválený oznámením dňa 
14.10.2009, výška NFP je 879 909,52 
€. Stavebné práce po procese verejné-
ho obstarávania realizuje od 09/2010 
Obec Polomka s.r.o. Je postavená hru-
bá stavba, robia sa omietky a oplote-
nie, technológia  od firmy KOBIT s.r.o. 
Dolný Kubín bola dodaná.  
1.4 OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochra-
na ovzdušia –  dňa 31.8.2009 bol po-
daný   projekt  s názvom  Zmena pa-
livovej základne   Základnej školy 
a obecných budov, ide o rekonštruk-

ciu  plynovej kotolne  kotolňu na ob-
noviteľné zdroje- na biomasu –drev-
nú štiepku, z  kotolne sa rozvodmi 
bude privádzať teplo do obecných 
budov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kul-
túrneho 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 oprávne-
ných nákladov 987 932,50 €.  Verejné 
obstarávanie nie je ukončené. 
1.5 OP ŽP- Operačný ciel  1.1 Záso-
bovanie obyvateľstva pitnou vodou 
z verejných vodovodov . Projekt s ná-
zvom Polomka-Hámor-vodovod bol 
zaregistrovaný  dňa 03.3.2011.  Pôjde 
o vybudovanie verejného vodovodu 
a vodojemu s napojením na potrubie 
SVS a.s. BB. Do 100 dní by malo byť 
rozhodnuté o schválení /neschválení/. 
Požadovaná výška NFP je 997 598,25 
€ + 5 % spolufinancovanie = 1  050 
103,42 € celkové oprávnené náklady.
2. Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a  športu  SR –operačný 
program Vzdelávanie
2.1 Agentúra MŠ pre štrukturálne fon-
dy  EÚ vyhlásila dňa 31.3.2011 výzvu 
do Opatrenia 1.1. Premena tradičnej 
školy na modernú. Pripravujeme po-
danie projektu, projekt sa spracúva. 
Uzávierka je 31.5.2011.
   Obecné zastupiteľstvo schválilo vy-
hlásenie hnuteľného majetku za pre-
bytočný a to starých nákladných vo-
zidiel z dôvodu veľmi zlého technic-
ké stavu a nemožnosti ich zaradenia 
do cestnej premávky. Jedná sa o Mo-
tor. vozidlo Avia 21f  (Br 480 A3 ), Mo-
tor. vozidlo Liaz  Bobor 121 ( Br 451 
Ar ), Motor. vozidlo Autožeriav Tatra 
138, Motor. vozidlo Liaz 70 Kuka voz.
   Zástupca DHZ v Polomke p. Gordu-
lič požiadal o vystúpenie na budúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa bude konať v máji. 
Starosta obce pán Lihan poďa-
koval prítomným za účasť a za-
sadnutie obecného zastupiteľ-
stva ukončil.
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cou s takýmito občanmi a v dis-
kusii podávali priame návrhy ako 
jednotlivé problémy riešiť. Pod-
ľa pripravovanej novely zákona 
o hmotnej núdzi bude dávka roz-
delená na dve časti na solidárnu 
a zásluhovú. Solidárnu bude kaž-
dému garantovať štát a jej výš-
ka bude určená v cene jedné-
ho teplého jedla denne. Záslu-
hovú časť dávky v hmotnej núdzi 
si bude musieť občan zaslúžiť 
svojou vlastnou prácou na ak-
tivačných prácach v obci, v tre-
ťom sektore alebo v charitatív-
nych organizáciách. Tvorcovia 
zákona oboznámili účastníkov 
konferencie s už zapracovanými 
návrhmi do nového zákona, kto-
ré vzišli z rokovania v Lipanoch. 
Týkali sa prídavkov a príspevkov 
na deti, ktorých výška by mali byť 
pohyblivá podľa kvality starostli-
vosti o deti a ich výchovy, potre-
be väčšej zamestnanosti a vytvo-
renia medzitrhu práce pre jedno-
duchšie uplatnenie na trhu prá-
ce a umožnenia súbehu dávky 
a mzdy. Ďalším bodom rokovania 
bola problematika vymožiteľnos-
ti práva, vymožiteľnosť škôd pá-
chaných na obetiach trestných či-
nov, vymožiteľnosť exekúcií, po-
kút a iných sankcií za priestupky 
a zodpovednosť zákonného zá-
stupcu za trestnú činnosť a prie-
stupky páchané maloletými oso-

bami. Jedným z riešení by teda 
mohla byť aj naturálna reštitúcia, 
čiže uvedenie poškodenej veci 
do pôvodného stavu, alebo od-
pracovanie si škody na drobných 
obecných službách. Ďalším okru-
hom otázok ktorými sa účastníci 
rokovania zaoberali, bolo školstvo 
a problémy s dochádzkou a pro-
spechom. V tejto časti rokova-
nia riaditelia škôl podávali kon-
krétne návrhy hlavne zo skúse-
ností z praxe ohľadne motivačné-
ho prospechového štipendia, do-
chádzkového štipendia a zave-
denia povinného nultého roční-
ka v základnej škole, ale aj prí-
pravy detí už v materskej ško-
le. Štátna tajomníčka minister-
stva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Lucia Nicholsonová obozná-
mila prítomných aj s pripravova-
ným projektom IP kariet ako ná-
stroja na bezhotovostné prijíma-
nie sociálnych dávok a na bez-
hotovostný platobný styk občana 
s obchodnou sieťou. Zároveň in-
formovala o prebiehajúcich roko-
vaniach s bankami o špeciálnom 
produkte mikropôžičiek pre túto 
skupinu občanom. Poslanec NR 
SR Štefan Kužma v mene tvor-
cov nového zákona prisľúbil me-
dzirezortnú diskusiu v rámci do-
tknutých ministerstiev a násled-
né zapracovanie podnetov a pri-
pomienok do zákona.

D.Ď
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Konferencia o príprave zákona
o hmotnej núdzi v Polomke


