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Deň Matiek

Viete, že Deň matiek nie je iba novodobým sviatkom, ale vznikol veľmi dáv−
no, už 250 rokov pred Kristom? V antickom Grécku každý rok počas troch dní
uctievali matky všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje nespochybniteľ−
né miesto aj v Anglicku, kde si Deň matiek pripomínajú viac ako 1600 rokov.
Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po Veľkej noci. Spočiatku to bol sviatok na
počesť Matky Cirkvi − Bohorodičky Panny Márie. Ľudia putovali do svojich
rodných miest, aby si vo svojich chrámoch uctili tento cirkevný mariánsky
sviatok. Pokrstení mali povinnosť navštíviť aj svoju krstnú matku.
Za národný Deň matiek začala kampaň Anna Jarvisová v Spojených štá−
toch amerických začiatkom 20. storočia. Napadlo ju to vtedy, keď uplynul rok
od smrti jej milovanej matky. Bolo to 10. mája 1908. O rok neskôr si vďaka
podpore cirkvi v Graftone ľudia v celej Philadelphii pripomenuli 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 Európy a slávi sa
vždy v druhú májovú nedeľu. A či viete, aký kvet sa stal symbolom Dňa ma−
tiek? Najobľúbenejšie kvety pani Anny Jarvisovej − biele klinčeky. Predstavu−
jú totiž čistotu, ľúbeznosť a prijímanie materinskej 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, osobne
pozdraviť, pohladkať, určite sa zastavili na cintoríne, položili na jej hrob kyticu
a zapálili sviečku na jej pamiatku...
A ako vyjadrili naše polomské deti svoju vďaku mamičkám sa dočítate v
budúcom čísle Polomských Noviniek.

Deň víťazstva nad fašizmom
Uplynulo 62 rokov od dňa, keď sa
skončili útrapy 2.svetovej vojny. Bolo to
síce dávno, ale mnoho tých, ktorí tie hrô−
zy prežili, dodnes so strachom a so sl−
zami v očiach spomínajú. Aj my, ktorí
sme vojnu nezažili, spomíname. Učili
sme sa o tom v škole, čítali v knihách,
videli vo filmoch. Ale zažiť by to z nás
nechcel nikto. A práve preto si výročia
týchto smutných udalostí každoročne
pripomíname. S nádejou a vierou, že
my, naše deti a vnúčatá sa útrap vojny
nikdy nedožijeme, sme 9. mája položili
veniec k pamätnej tabuli venovanej hr−
dinom, ktorí pri oslobodzovaní vlasti
položili životy. Pietneho aktu sa zúčast−
nili členovia zväzu protifašistických bo−
jovníkov, žiaci základnej školy a pracov−
níci obecného úradu. Prítomným sa pri−
hovoril pán František Lipták.
Vážení prítomní, milí žiaci
Práve v tomto čase plynie 62. výročie
skončenia II. Svetovej vojny a víťazstva
nad fašizmom. Každoročne sa schádza−
me na tomto mieste, aby sme si pripo−
menuli pamiatku obetí II. Svetovej voj−
ny vrátane občanov obce Polomka, ktorí
položili svoje životy a určitou mierou sa
podieľali na víťazstve nad fašizmom.
Vzdávame hold a úctu 22 hrdinom na−
šej obce, ktorí padli za našu slobodu,
bojovníkom v SNP v zajateckých tábo−
roch v Nemecku a na frontoch II. Sveto−

vej vojny. Táto najstrašnejšia vojna v
dejinách ľudstva si vyžiadala nesmier−
ne ľudské obete a materiálne zdroje.
Bola to pre nás vojna vlastenecká, kde
išlo o záchranu ľudskej civilizácie celej
Európy.
Armády hitlerovského Nemecka, po
zuby vyzbrojené najmodernejšou vojen−
skou technikou, vierolomne napadli
ZSSR, kde uplatňovali teóriu spálenej
zeme, kde i napriek týmto obrovským
stratám o výsledku II. Svetovej vojny
rozhodla ČA pod Moskvou v Kurskom
oblúku a pri Stalingrade.
Je pravda, že po týchto zdrvujúcich
porážkach hitlerovských armád v Soviet−
skom zväze v roku 1944 založili západ−
ní spojenci − USA, Anglicko a Francúz−
ko− západný front, čím vlastne dopo−
mohli ku skorému ukončeniu II. Sveto−
vej vojny. Víťazné vojská sa vracali do
svojej vlasti krajinou, ktorá bola nasiak−
nutá ich krvou, okolo hrobov tých, čo sa
nedožili a lúčili sa s padlými bojovými
druhmi.
Presviedčajme mladú generáciu sú−
časnú aj budúcu, že ďalšia vojna by vie−
dla k zániku ľudstva, v ktorej by nebolo
víťaza ani porazeného. V tejto úlohe
môžu zohrať nenahraditeľnú úlohu naši
učitelia v školách, rodičia detí a spoloč−
nosť.
František Lipták

Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti
Touto formou Vám − daňovníkom chceme pripomenúť, že sa blíži po−
sledný termín na zaplatenie dane z nehnuteľnosti za rok 2007. Platobné
výmery boli vytlačené a rozposlané v mesiaci marec a mnohí si už daňo−
vú povinnosť splnili a daň zaplatili. Tým čo náhodou pozabudli pripomína−
me, že dátum splatnosti dane je do 31.5.2007 ak je suma dane do 1000,−
Sk. Pri vyššej sume je možnosť zaplatenia dane v splátkach.
M. Kohútová
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Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 Zákona č. 369/1991 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov sa dňa 30.4.2007 uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polomke.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2006
5. Správa hlavného kontrolóra o dodržiavaní finančnej disciplíny
6. Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované
údržby v roku 2007
7. Kompletná správa o lyžiarskom vleku
8. Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
9. Interpelácia a diskusia
10. Rôzne
Správu o plnení uznesení pred− nancovanie MK z ERDF 1 971 tis.
ložil hlavný kontrolór p. Svetlák, Sk, na miestny rozhlas 250 tis. Sk
poslanci správu schválili. Zhodno− a na projektovú dokumentáciu ul.
tenie záverečného účtu obce Po− Hronskej 150 tis. Sk.
lomka predložila p. Danieličová. V
V príjmovej časti je započítaný
správe uvádza príjmy a výdavky úver vo výške 2 000 tis. Sk.
obce.
Rozpočtové príjmy r. 2006
daňové príjmy
20 191 tis. Sk
Príjmami obecného rozpočtu sú nedaňové príjmy 3 378 tis. Sk
daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery 24 349 tis. Sk
granty a transfery.
úver
2 000 tis. Sk
Daňové príjmy sú základným ——————————————
zdrojom rozpočtu. Výnos dane z spolu
49 918 tis. Sk
príjmov plynúci z daňového úradu
je vo výške 17 600 tis. Sk. Daňo−
Rozpočtové výdavky r. 2006
vé príjmy predstavujú 20 191 tis.
Výdavkami miestneho rozpočtu
Sk. Nedaňové príjmy sú príjmy z sú bežné a kapitálové výdavky.
prenajatých budov, správnych po− Bežné výdavky verejnej správy za−
platkov, príjem z matriky a overo− hŕňajú mzdy , odvody zamestnan−
vačiek Podstatne nižší príjem v po− cov obce, energie, poštové a te−
rovnaní s plánovaným, je príjem za lekom. služby, náklady výpočtovej
stočné, keďže stočné prešlo od techniky, PHM, poistné majetku a
júla 2006 do účtovníctva hospo− výdavky na administratívne budo−
dárskej časti obce. Avšak príjmy vy.
za kanalizačné prípojky sú obsiah−
Platby úrokov a úveru zahŕňajú
nuté v miestnom rozpočte, a to vo splátky za obecný úver a jeho zo−
výške 342 tis. Sk.
statok k 31.12.2006 bol 1 708 tis.
Obec získala dotáciu z Fondu Sk. Obstaranie projektovej doku−
solidarity na obnovu funkčnosti mentácie obsahuje výdavky na
ciest vo výške 4 096 tis. Sk, kapi− geometrické plány 83 tis. Sk, vy−
tálový transfer z ERDF na rekon− pracovanie žiadosti k projektovej
štrukciu MK vo výške 7 389 tis. Sk, dokumentácii 298 tis. Sk, geode−
zo ŠR kapitálové transfery vo výš− tické práce 8 tis. Sk, projektovú
ke 2 371 tis. Sk, a to na spolufi− dokumentáciu 201 tis. Sk, staveb−

ný dozor 113 tis. Sk a kapitálový
výdavok projektová dokumentácia
ul. Hronská 178 tis. Sk.
Z dôvodu teplej zimy boli nižšie
výdavky na zimnú údržbu ciest.
Výdavky na cesty prestavujú vý−
davky na miestne komunikácie fi−
nancované z Fondu solidarity,
ERDF, ŠR a spolufinancovaním
obce ( ul. SNP horná časť, Ždiar−
ska; Kraskova, Jánošíkova, Štúro−
va dolná časť a Sládkovičova − ka−
pitálové výdavky). V položke údrž−
ba ciest obsahuje výdavky na ob−
novu funkčnosti ciest z prostried−
kov od Lesov SR a obce a ostat−
né výdavky na miestne komuniká−
cie. Výdavky ako nakladanie s od−
padovými vodami − ČOV sú vo
výške 227 tis. Sk, teda nižšie v
porovnaní s plánovaným rozpoč−
tom z dôvodu prevodu na hospo−
dársku činnosť.
Rekreačné a športové služby
obsahujú výdavky na materiál do
fitness centra a TJ Tatran Po−
lomka, ktoré boli vyúčtované na
konci rozpočtového roka, výdavky
na kultúrny dom (krytinu a klam−
piarske práce ),údržba domu
smútku Výdavky na ZŠ zahŕňajú
transfery, ale aj výdavky na origi−
nálne kompetencie ZŠ, ŠKD a ŠJ,
ale aj transfery pre ŠZŠ,výdavky
na ZUŠ, na MŠ a na ŠJ MŠ. V roz−
vojových programoch sú obsiah−
nuté výdavky na rekonštrukciu
OcU, miestny rozhlas a na kanali−
záciu
bežné výdavky
37 877 tis. Sk
kapitálové výdavky 11 364 tis. Sk
———————————————
spolu
49 241 tis. Sk
Hospodársky výsledok za rok
(Dokonč. na str. 3)

Pozvánky
Slovenský pohár v zjazde na horských bicykloch
sa uskutoční v dňoch 19. 5 a 20.5.2007 v lyžiarskom stredisku Polomka Bučnik.
Príďte sa pozrieť na adrenalínové preteky, stráviť pekný deň v prírode
a príjemne sa zrelaxovať.










10.6.2007 o 8.30 hod sa v Polomke uskutočnia previerky pripravenosti
Dobrovoľných Hasičských zborov z okresu Brezno
na základe ktorých získajú certifikát o spôsobilosti.
Privítame 30 až 40 družstiev a previerok sa zúčastnia aj ženy.
Bude sa na čo pozerať.
Vaše povzbudzovanie vytvorí príjemnú atmosféru podujatia.
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Výbor základnej organizácie SZPB
informuje svojich členov

Johana Vnuková

100 rokov

Komenského 115
Popadali zrelé slzy na líce,
dojaté sú Vaše oči žiariace.
Zo spomienok čas Vám vije kytice,
spomienkou čas vám klope na srdce.
Drahá oslávenkyňa, k Vašej dožitej storočnici Vám zo srdca
želáme hlavne veľa zdravia, vitality, spokojnosti a mnoho krás−
nych slnečných dní do ďalšieho života.

Už niekoľko rokov činnosť našej organi−
zácie neplní ani základnú povinnosť − plate−
nie členských príspevkov v hodnote 80,− a
60,−Sk. XIII. zjazd SZPB, ktorý sa konal v
dňoch 16.−17.8.2006 v Trenčíne, schválil
nové Stanovy, platné od 16.8.2006. Podľa
týchto stanov časť II. Bod 5/d členstvo v
SZPB zaniká aj nezaplatením členského prí−
spevku za obdobie viac ako 2 roky.
Na základe tejto skutočnosti sa obracia−
me na členov so žiadosťou o rozhodnutie sa
o členstve − ostávam a budem platiť členský
príspevok alebo členstvo ruším. Veľa našich
členov nemá zaplatené členské viac ako 2

roky. Toto nezaplatenie bude výbor tolero−
vať za predpokladu zakúpenia členskej
známky za rok 2006 a na rok 2007. Sloven−
ský zväz protifašistických bojovníkov nepo−
trebuje evidenčných členov, ale neplatiči sa
nemôžu hlásiť k členstvu a vystupovať za
zväz.
Vaše rozhodnutie dajte vedieť členom vý−
boru p. Pohančaníkovi Štefanovi a Zibríko−
vej Alžbete do 20.5.2007. Po tomto termíne
bude zvolaná členská schôdza a zvolený
nový výbor. Členom ktorí sa neprihlásia člen−
stvo zanikne.
Výbor ZO SZPB

Dotácia z Environmentálneho fondu

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
APRÍL 2007
Narodení : Skalošová Michaela, Odbojárov 38
Harvanová Simona, Hronská 20
Berkyová Radoslava, Hronská 41
Harvan Michal, Hronská 43
Berky Miroslav, Komenského 131
Majerčíková Veronika, SNP 15
Prihlásení: Belko Peter, Sládkovičova 33
Procházka Miroslav MUDr., Štúrova 68
Rydzoň Radoslav, Osloboditeľov 13
Aschenbrier Jozef, Komenského 73
Aschenbrierová Ľubica, Komenského 73
Aschenbrierová Veronika, Komenského 73
Aschenbrier Jakub, Komenského 73
Odhlásení: Buvala Miloš, Bernolákova 39
Gurová Jozefína, J. Kráľa 50
Gura Filip, J.Kráľa 50
Zomretí : Svetláková Mária, SNP 153 − 77 rokov
Pohančaníková Mária, SNP 122 − 64 rokov
Danielič Štefan, Komenského 66 − 84
Skubák Jozef, J.Kráľa 48 − 82 rokov
Počet obyvateľov k 30. 4. 2007 − 3055

SPOMÍNAME
,,Kto ju poznal spomenie si,
Kto ju mal rád, nikdy nezabudne”
Dňa 5. mája 2007 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
manželky, našej mamy a starej mamy
Anny Horváthovej
rod. Maruškinovej
8. 5. 2002 je v knihe osudu zapísaný ako posledný,
ktorý ukončil život Tvoj. Spi sladko mamička naša.
Ten deň mama bol plný sĺz a žiaľu,
Odišla si v tichosti bez slova rozlúčky.
Svet zostal prázdny, niet už usmiatej mamičky.
Do vienka si dostala tie najkrajšie hodnoty,
lásku, obetavosť, srdečnosť.
Týmito darmi si nás vedela obdarovať
a my sme nestihli povedať −
Mama ďakujeme.

Environmentálny fond schválil žiadosť obce Polomka a podporí v r. 2007
budovanie kanalizácie sumou 2,5 mil. Sk. Ďalších 2,0 mil. Sk sa použije na
vybudovanie technológie do tretej sekcie čistiarne odpadových vôd (ČOV)
Polomka. Je to výborná správa pre budovanie kanalizácie v našej obci. Vý−
stavbu kanalizácie bude realizovať obec, čo bude mať priaznivý dopad na
zamestananosť. Technológiu namontuje Hydrotech a.s. Vinosady. Táto spo−
ločnosť bola dodávateľom technológie do prvej sekcie ČOV už v r.1994.
Vzhľadom na rýchly rozvoj odkanalizovania obce v posledných rokoch, vznik−
la potreba rozšíriť technológiu aj do tretej sekcie, čím sa kapacita ČOV zvýši
z terajších 2000 EO na 3000 EO ( každá sekcia má kapacitu 1000 EO). EO
je jednotka, v ktorej sa vyjadruje kapacita ČOV a znamená ekvivalentný
obyvateľ. V našom prípade ide vlastne o počet obyvateľov. Celkom teda
obec Polomka v r. 2007 získa dotáciu 4,5 mil. Sk. Nie zlé, čo poviete?
Ing. Stanislav Príboj

Kvalitné
plastové okná
za dobrú cenu
− profil Aluplast
(Nemecko)
− Kovanie Maco
(Rakúsko)
Firma BUDOWLANKA s.r.o.
Švermova 16
Brezno
0910 939 647
0911 939 647
048/6113798

Už nejaký čas beží na inter−
netovej sieti nová stránka Po−
lomky. Na www.polomka.sk
môžete získať zaujímavé infor−
mácie o pripravovaných ako aj
o uskutočnených podujatiach,
prezrieť si z nich fotografie a
prečítať si čo sa v obci deje.
Táto stránka Vám umožňuje
vyjadriť svoje názory k rôznym
témam a udalostiam. V dis−
kusnom fóre, ktoré je súčas−
ťou stránky takúto možnosť
nájdete.
Stránky bola vytvorená aj
vďaka firme Gamo a.s. Ban−
ská Bystrica, ktorá fungova−
nie tejto stránky zastrešuje.
Všetci užívatelia internetu
navštívte polomskú stránku a
pre začiatok vyjadrite svoj
názor na ňu. Tešíme sa na
všetky vaše príspevky.
−rr

IZERCIA
Kúpim zámkovú dlažbu
typu I alebo H. Sivú aj čer−
venú. V akomkoľvek množ−
stve. Tel: 0910 146 296

Vedieme
účtovníctvo
 Jednoduché a podvoj−
né
 Všetky druhy daňo−
vých priznaní pre fyzic−
ké a právnické osoby
 Podnikateľské zámery
 Spracovanie ročného
zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2006
 Záruka správnosti za
dobrú cenu tu v Po−
lomke

Lenka Omastová
Sláskou spomínajú dcéra,
vnúčatá a ostatná rodina

DHZ Polomka na súťaži v Halíči
Prvý májový víkend sa DHZ Polomka zúčastnil pohárovej súťaže Dobro−
voľných Hasičských Zborov v Halíči. Na túto súťaž sa prihlásilo 17 druž−
stiev. Naše družstvo si pripravilo a nacvičilo novú taktiku, ktorá ako sa zdá
na základe umiestnenia sa celkom osvedčila a do budúcnosti môže priniesť
nášmu družstvu pekné výsledky na súťažiach. Achillovou pätou našich však
bolo čerpadlo, ktorého parametre nie sú vyhovujúce a pre lepšie umiestne−
nia by potrebovali nové.
T. Kubuš

Internetová
stránka
Polomky

Ilustračné foto

Kontaktujte sa na tel. č
048/ 6193 608, 0908 071
282 − po celý deň
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Detský folklórny festival
Krásne slnečné počasie privítalo v Polomke účastní−
kov Detského folklórneho festivalu − súťažnej prehliadky
detských folklórnych súborov a skupín okresu Brezno,
ktorá sa uskutočnila 15. apríla 2007. Toto podujatie sa u
nás konalo už po dvadsiaty siedmy krát. Táto prehliadka
bola súťažná a víťaz postúpil na Krajskú prehliadku, kto−
rá sa konala 4. mája v Kokave nad Rimavicou.
Porota v zložení: Mgr. Miroslava Pa−
lanová − metodička pre folklór v Lip−
tovskom osvetovom stredisku a tak−
tiež vedúca a choreografka folklórne−
ho súboru Váh, Alžbeta Lukáčová −
muzikantka a súčasná dramaturgička
Štátnej opery v Banskej Bystrici a pán
Juraj Matiáš − metodik pre folklór v No−
vohradskom osvetovom stredisku a dl−
horočný vedúci DFS Krôčik, mala ne−
ľahkú úlohu. Zo všetkých prihlásených
súborov vybrať ten, ktorý bol najlepší
a ktorý by úspešne reprezentoval náš
región v ďalších kolách.
Festivalu sa zúčastnil aj náš DFS
Brezinky − mladšia skupina detí pod
vedením p. Pisárovej a p. Turčinovej,
staršia skupina detí pod vedením p.
Farkašovej. Mladšie deti predviedli
program “Dedko povedzte nám roz−

právku” a staršie dievčence si pripra−
vili program “ Na zábavu”. Samozrej−
me že sme najviac držali palce Bre−
zinkám, ale divákov a porotu zaujal aj
program DFS Šumiačaník − Privítanie
jari, DFS Mladosť z Pohorelej − Žab−
kový a Húskový tanec, DFS Heľpian−
čok − Na šorový, DFS Malá Kýčera z
Čierneho Balogu − Fašiange a DFS
Telgártčok − Koť sa Čimo ženiu.
Naše deti nás nesklamali. Veď vi−
dieť svoje ratolesti hopkajúce, tancu−
júce a spievajúce na javisku v polom−
skom kroji je pre každú matku či sta−
rú mamu ako balzam na srdce a
dušu. Je to aj nádej, že polomské tra−
dície nezapadnú prachom a naše deti
ponesú krásu polomského folklóru
ďalej. Za to však patrí vďaka aj ich
vedúcim. Aj ostatné deti z už vyme−

novaných súborov podali pekné vý−
kony, snažili sa uviesť svoj program
najlepšie ako vedeli. Tréma a strach
pred vystúpením sa rozplynul záve−
rečným potleskom. Diváci mali mož−
nosť vidieť rôzne tanečné kreácie,
počuť rôzne piesne typické pre kaž−
dú obec a stvárnenie života detí na
dedinách. Potešil nás aj záujem di−
vákov, nakoľko sa ich zišla plná sála.
Verdikt poroty však bol neúprosný.
Zvíťazil DFS Telgártčok z Telgártu.
Ich program porota ocenila ako naj−
lepší a zabezpečil im účasť na kraj−
skom kole. Držíme im palce aby čo
najúspešnejšie reprezentovali Ho−
rehronie. Na záver riaditeľka Stredo−
slovenského osvetového strediska v
Banskej Bystrici poďakovala účinku−
júcim za ich výkony a pozvala vedú−
cich súborov na záverečný seminár
s členmi poroty, na ktorom si pove−
dali akých chýb sa treba v budúcej
práci s deťmi vyvarovať, zhodnotili
predvedené programy a poradili ako
čo vylepšiť.
D.Ď

Polomskí divadelníci opäť bodovali

Konečne padol
Už dlhé desaťročia trápilo občanov
znečisťovanie hrobových miest a po−
mníkov od lístia a suchých haluzí, kto−
ré pravidelne padali zo sedemdesiat
a viacročných listnatých stromov v
našom cintoríne. V septembri 2004 v
čase pred veternou kalamitou, ktorá
zanechala spúšť, sme požiadali úrad
životného prostredia o výrub listna−
tých stromov. Povolenie sme dostali
na obdobie 5 rokov.
Najmä starší občania, ktorí si pa−
mätajú jeseň so zberom lístia do vriec
a následný odvoz domov, kde sa toto
lístie používalo ako podstielka pre do−
bytok. Tento spôsob je dnes už ne−
potrebný, keďže sa dobytok chová
čím ďalej tým menej a napadané lístie
sa len hromadilo a hromadilo. Nastal
problém čo sním.
Na našom cintoríne pribúdajú po−
mníky, ktorých hodnota presahuje
niekoľko desiatok tisíc korún. Násled−
kom padania suchých haluzí z týchto
stromov a spomenutého lístia, dochá−
dzalo k ich poškodzovaniu a preto
bolo namieste sa vážne zaoberať

myšlienkou ako tieto stromy odstrá−
niť. Boli sme si vedomí, že je to úloha
náročná jednak na finančné zdroje a
samozrejme na ľudí, ktorí dokážu túto
prácu zvládnuť bezpečne, čo sa týka
vlastného zdravia a taktiež čo naj−
menšieho poškodenia pomníkov. Po−
čas celého výrubu stromov nedošlo
k vážnemu zraneniu osôb. No i na−
priek maximálnej opatrnosti sa váž−
ne poškodili dva pomníky. Jeden z
nich už bol obnovený a na oprave
druhého sa pracuje. Výrub bol ukon−
čený v mesiaci apríl 2007, všetko dre−
vo bolo odvezené na lyžiarsky vlek,
kde sa používa ako palivové. Na tom−
to mieste by som sa chcel poďako−
vať všetkým, ktorí sa podieľali na re−
alizácii týchto prác, či už na výrube,
kálaní a odvoze dreva.
Do budúcnosti by som chcel vyzvať
spoluobčanov, aby v priestoroch cin−
torína vysádzali len také okrasné dre−
viny, ktoré nedosahujú svojim vzras−
tom veľkú výšku a nemajú mohutnú
koreňovú sústavu. Je všeobecným
záujmom zanechať pre budúce gene−

Keď polomskí divadelníci naštudujú a uvedú divadelné
predstavenie, pre mnohých z nás je to ako malý sviatok.
Väčšinou ide o veselohru a každý sa predsa aj v dnešnej
pochmúrnej dobe rád zabaví. Najmä ak obsadenie diva−
delných úloh takéto pobavenie zaručuje.
Na premiéru veselohry z dedinské− tvárku a krivenie chrbtovej kosti vyni−
ho života “ Deti jedného otca” od Fran− kajúco pretavili naši herci do svojich
tiška Cimlera, ktorá sa konala 20. aprí− postáv. Chvíľu milí a hneď zas jedova−
la 2007 sa divácka obec iste tešila vo− tí. Podľa toho ako sa situácia s takmer
pred. Mená aktérov ako Milan, zdedeným majetkom vyvíjala. Dejové
Šuchaň, František Bučko, Anna zvraty im však dali zabrať. Falošná
Šuchaňová, Tomáš Kubuš, Danka ľútosť a dobrosrdečnosť k “ nebohé−
Svetláková, Ján Horváth ml. a Mag− mu”, úsmevy a nádeje zo značného
duška Sviteková boli istou zárukou prí− dedičstva, jed a nenávisť k tomu čo
jemne stráveného večera na kvalitnom by zdedil viac a nakoniec šoková te−
divadelnom predstavení. Naše očaká− rapia z rozplynutia sa vidiny bohatstva.
vania sa splnili do bodky. Téma diva− Ani to hlavných “ dedičov” neodradilo
delnej hry nestratila za tie roky, ako ju v boji o dedičstvo zaliečaním sa prá−
autor napísal, nič zo svojej aktuálnos− voplatnej dedičke a domnelému nebo−
ti. Roky prešli, charaktery ľudí sa však hému, ktorý sa vrátil živý a zdravý. Bri−
nezmenili. Keď ide o peniaze a maje− lantnú ukážku charakterov a ich zme−
tok, ľudia ukážu svoju pravú tvár. Pre− nu sme im všetci uverili. Nechýbala ani

malá improvizácia, typická pre našich
hercov. František Cimler by iste netu−
šil o čo ide, ale divákov iste pobavili
vsuvky zo života Polomčanov.
Nedá sa zabudnúť ani na vynikajú−
cu scénu z rúk Ivana Šuchaňa, ktorá
skvele dotvárala túto hru. Premysle−
né použitie detailov príznačných pre
tú dobu nás utvrdilo v tom, že sa to
niekde takto raz určite stalo. Dlhé tex−
ty, náročné slovné spojenia a archaiz−
my sa zdalo že herci zvládli úplne v
pohode. A ak by predsa len prišlo také
malé “ okno”, text sledovali a hercom
pomáhali Martinka Mesiarkinová a Zit−
ka Šuchaňová.
Naštudovanie akejkoľvek divadelnej
hry je vec iste náročná, únavná a zdĺ−
havá. No my však veríme, že režisér−
ku Martu Pisárovú a ostatných ochot−
níkov to neodradí a čoskoro sa bude−
me opäť tešiť do divadla.
D.Ď

rácie také priestory, kde nebudú mať
toľko problémom s následným výru−
bom týchto drevín.
V súčasnosti podávame žiadosť na
úrad životného prostredia na výrub ih−
ličnatých stromov v blízkosti domu
smútku, pretože aj tieto mohutné stro−
my môžu ohroziť hrobové miesta a
strechu domu smútku. Týmito práca−
mi sa postupne skrášľuje náš cinto−
rín, ale je len na nás, Vážení spolu−
občania, či aj svojou činnosťou
prispejeme k tomuto skrášľovaniu.
Nádoby, ktoré sú umiestené v dvoch
častiach cintorína a sú výrazne ozna−
čené, nás priam vyzývajú, kam máme
prebytočný odpad ukladať. Nestačí
iba kritizovať a poukazovať na iných,
ale treba začať pracovať sami na
sebe a ukázať všetkým nám i ostat−
ným návštevníkom, že nie sme tí naj−
horší a že vieme udržiavať čistotu a
poriadok.
Vedenie obce dlhodobo pracuje na
tom, aby priestory cintorína boli z roka
na rok čistejšie a krajšie a je len na
Vás ako vstúpite do seba, ako si túto
výzvu zoberiete k srdcu a budete ju
napĺňať.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

činnosti starostu obce a pracovní−
kov zodpovedných za prevádzku
jednotlivých budov.
Budova obecného úradu, Budo−
va obecnej veže s hodinami, Po−
žiarna zbrojnica, Spoločenská
miestnosť, Predajňa rozličného
tovaru, Dom smútku, Budova bý−
valých jaslí, ZUŠ, Budovy mater−
skej školy, Budova pošty, Sklad
umelých hnojív, Budova starej po−
šty (telekomunikácie), Lekáreň,
ČOV, Budova Hámor − bytovka,
Kultúrny dom, OZS, Bistro na ly−
žiarskom vleku, Budova na vleku,
Zberňa surovín, Budova základnej
školy, Autobusová zastávka, Ro−
zostavaná budova obecného
domu, Cyklozastávka. Všetky bu−
dovy potrebujú menšie či väčšie
opravy. Postupne sa bude k tým−
to opravám pristupovať.
Kompletnú správu o lyžiarskej
sezóne a záverčný účet hospodár−
skej činnosti uverejníme v budú−
com čísle.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč. zo str. 1)
2006 je 677 tis. Sk, čo vyplýva z
porovnania príjmov a výdavkov
miestneho rozpočtu.
príjmy celkom
49 918 tis. Sk
výdavky celkom 49 241 tis. Sk
———————————————
ozdiel
677 tis. Sk
Záverečný účet poslanci schvá−
lili. Správa o stave obecného ma−
jetku zahrňuje všetky budovy, kto−
ré má obec vo svojom majetku.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov orgány obce a
organizácie sú povinné majetok
obce zveľaďovať, chrániť, zhodno−
covať a viesť v predpísanej evi−
dencii.
Obec má 25 budov, využívajú sa
na verejné účely, podnikateľskú
činnosť a výkon samosprávy obce.
Stav budov bol zhodnotený ob−
hliadkou v mesiaci apríl 2007 v sú−
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Ako to prebiehalo na zimných
svahoch v sezóne 2006/2007
Zimná sezóna, hoci nebola na sneh
nejako bohatá, pani Janke Jagerčíkovej
vyšla celkom úspešne keď v celkových
výsledkoch Slovenského pohára v lyžo−
vaní veteránov obsadila pekné druhé

miesto za Katarínou Slivkovou z Liptov−
skej Porúbky, z celkového počtu klasifi−
kovaných 12 pretekárok v kategórii C1 −
C3.
Podobne sa darilo aj p. Jozefovi Hor−

Čo s tým
Do rubriky “Čo s tým?” do ktorej
môžu prispievať naši čitatelia, sme
dostali príspevok do schránky na
obecnom úrade. Príspevok je síce
anonymný, no napriek tomu je uve−
rejnený v plnom znení.
Vážená redakcia Polomských Novi−
niek.
Uvítali by sme v Polomských Novin−
kách mapku pomenovania ulíc Polomky.
Škoda, že sa pri menovaní ulíc nepridŕ−

žali tradičného pomenovania ako ulica:
Potočná, Hlavná, Košarky, Borgondia
takú majú aj v Brezne a pod. K ulici Zá−
potockého sa v Bratislave v Tipose vy−
jadrili úsmevne, že Polomčania zaspali
dobu. Prajeme Vám úspechy v práci.
Vaši čitatelia.
Odpoveď starostu obce:
Na celom svete sú ulice, námestia a
štvrte pomenované podľa osobností,

STRANA 4
skému, ktorý obsadil taktiež druhé miesto
vo svojej kategórii B1.
So zimnou sezónou môžem byť spo−
kojný aj ja, nakoľko sa mi podarilo pre−
niknúť do prvej polovici štartovného poľa
v kategórii A4, kde konkurencia je veľmi
silná a niektorí jej pretekári sa zúčastňu−
jú aj majstrovstiev sveta veteránov v zjaz−
dovom lyžovaní. To však platí aj pre
ostatné kategórie.
M. Jagerčík
ktorým sa v tej dobe prikladal význam.
Obec nemá problém zmeniť názvy ulíc,
ani Ul. Zápotockého o ktorej sa autori
príspevku zmieňujú. Treba si však uve−
domiť čo to obnáša. Obyvatelia, ktorí
majú na danej ulici trvalý alebo prechod−
ný pobyt, by na základe nového názvu
ulice museli meniť všetky osobné dokla−
dy, ktoré obsahujú adresu trvalého ale−
bo prechodného pobytu. Tieto úkony by
občanov stáli finančné prostriedky a čas.
Všetko závisí od iniciatívy týchto obča−
nov, či by boli ochotní tieto úkony pod−
stúpiť.
Ing. Ján Lihan

Patria motorky
do prírody?
Možno by sme sa mohli tešiť, že
sa naša mládež venuje aj nejakým
športovým aktivitám okrem každo−
denného vysedávania za počítačmi,
alebo ešte horšie, vysedávania v po−
hostinských zariadeniach (ktorých
máme v našej obci viac než dosť).
Aj keď mám pri termíne motorizmus
zmiešané pocity, keď ho mám zara−
diť medzi športové disciplíny vo voľ−
nej prírode, no je to môj pohľad a to
znamená, že nie je objektívny. Ale
rozhodne nie je možné súhlasiť s
tým, aby sa na motorkách jazdilo po
ešte ako tak zachovalej prírode, po
okolitých lúkach, pasienkoch a le−
soch. Veď určite sa mnohým z vás
stalo, že sa na chvíľu odtrhnete od
každodenných povinností a chcete
na všetko zabudnúť pri prechádzke
prírodou, keď vám za pätami so
strašným rachotom preletí motorkár,
to v lepšom prípade len jeden. Ove−
ľa drastickejšie to je, keď sa stret−
nete so skupinkou mladých “športov−
cov”. Že tým porušujú ustanovenia
zákona o ochrane prírody a krajiny
ako aj zákona o lesoch asi viacerí
neviete, ale hlavne, pre vás je to
ďalší stres, nebezpečenstvo. A pre−
to sa chcem obrátiť na vás mladí za−
nietenci motorizmu aj touto cestou,
lebo len dohováranie asi nestačilo:
“Neničte nám to málo okolitej príro−
dy, čo ešte nezničila kalamita a to
nielen hlukom, prachom, ničením
trávnatého krytu ale aj rušením nič
netušiacich návštevníkov ako aj
zvieratiek”. A ak si myslíte, že keď
máte nasadené prilby, že nie ste
identifikovateľní, nie je to tak. Naša
obce je malá a tu sa predsa všetci
poznáme. Zároveň by som o pomoc
poprosila aj rodičov týchto mladých
športovcov, skúste dohovorom k va−
šim ratolestiam aj vy pomôcť pri zá−
chrane prírodného prostredia.
Na ozrejmenie pár právnych
usmernení:
Celé Horehronie vrátane našej
obce je súčasťou ochranného
pásma Národného parku Nízke Tat−
ry, časť Národného parku Murán−
ska Planina, kde podľa zákona NR
SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prí−
rody a krajiny v znení neskorších
predpisov, platí druhý stupeň ochra−
ny. Podľa tohto zákona na území ,
na ktorom s druhým stupňom ochra−
ny platí zákaz vjazdu a státia s mo−
torovým vozidlom, alebo zápraho−
vým vozidlom za hranicami zastava−
ného územia.
Nebuďme úplne ľahostajní voči
všetkému okolo nás a len to po−
sudzovať, skúsme sa zapojiť
všetci k záchrane prírodného
prostredia aj pre ďalšie generá−
cie.
Šuchaňová, S−NAPANT
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