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Deň matiek
Viete, že Deň matiek nie je iba novodobým sviatkom,
ale vznikol veľmi dávno, už 250 rokov pred Kristom? V
antickom Grécku každý rok počas troch dní uctievali
matky všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje ne−
spochybniteľné miesto aj v Anglicku, kde si Deň ma−
tiek pripomínajú viac ako 160 rokov.
Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po Veľkej noci. Spo−
čiatku to bol sviatok na počesť Matky Cirkvi − Bohoro−
dičky 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 Jarvi−
sová v Spojených štátoch amerických začiatkom 20.
storočia. Napadlo ju to vtedy, keď uplynul rok od smrti
jej milovanej matky. Bolo to 10. mája 1908. O rok ne−
skôr 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 sym−
bolom Dňa matiek? Najobľúbenejšie kvety pani Anny
Jarvisovej − biele klinčeky. Predstavujú totiž čistotu,
ľúbeznosť a prijímanie materinskej lásky ako daru.
Každý z nás svojej mamičke a starej mamičke cel−
kom 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 pa−
miatku.
A ako vyjadrili naše polomské deti svoju vďaku ma−
mičkám, sa dočítate v budúcom čísle Polomských no−
viniek.

Oznam pre občanov
Úsek výstavby, výroby a služieb obce Polomka
oznamuje občanom,
že dňa 19. 5. 2008 (pondelok) sa uskutoční
mimoriadny zber
veľkoobjemového odpadu
ako sú časti nábytku, matrace, koberce, záhradný
nábytok, sanita a iný odpad väčších rozmerov.
Prosíme občanov, aby odpad vyložili pred brány
najneskôr do 7 00 hod. v deň zberu.

Rodinné oslavy
Obec Polomka s.r.o. ponúka občanom možnosť or−
ganizovať rôzne rodinné oslavy ako napr. svadby,
krstiny, oslavy výročí a jubileí v reštaurácii Bučnik
v areáli lyžiarskeho strediska. Ponúkame prírodné
prostredie, diskrétnu možnosť zábavy, zapožiča−
nie zariadenia a vybavenia reštaurácie, výzdobu
a menu podľa vlastného výberu a ubytovanie va−
šich hostí. Bližšie informácie získate na tel:
0910954639.

Kladením vencov k pamät−
níkom pripomínajúcim obete
doposiaľ najväčšieho vojnové−
ho konfliktu známeho ako 2.
svetová vojna si každoročne
pripomíname víťazstvo nad
fašizmom. Tento rok to bude
už po šesťdesiaty tretíkrát.
Každoročne je na oslavách
čoraz menej priamych účast−
níkov, ktorí by nám hrôzy voj−
ny svojimi autentickými spo−
mienkami pripomínali. A po−
maly všetci ochotne zabúda−
me. Kto už by v týchto časoch
myslel na vojnu?
Pripomeňme si význam
týchto udalostí v strohých fak−
toch a číslach. Nie sú to emo−
tívne 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 manže−
lov, manželky. Predstavte si
za veľkými číslami obetí jedi−
nečné ľudské osudy!
Roky 1939 − 1945 sú jednou
z najtragickejších a najdrama−
tickejších kapitol novodobých
dejín.
Bilancia vojny je neobyčaj−
ne desivá. Zahynulo takmer
60 miliónov ľudí, z toho asi 27
miliónov na bojiskách. Státisí−
ce ľudí v zázemí zahynulo pri
bombardovaní, pri postupe
frontu, v národnooslobodzova−
cích hnutiach, vo väzeniach.
Svet sa ťažko vyrovnával s
pravdou o koncentračných a
vyhladzovacích táboroch, kde
sa nacisti priam priemyselným
spôsobom pokúsili vyvraždiť
vybrané národy a etniká. 40 %

Deň Víťazstva
nad fašizmom
židovskej populácie, asi 6 mil.
Židov, bolo poslaných na smrť
(holokaust). Na území Nemec−
ka a Rakúska sa nachádzalo
636 koncentračných tábo−
rov. Ďalšie boli najmä na úze−
mí Poľska, ZSSR a Českoslo−
venska. Len v Osvienčime
zahynulo v rokoch 1942 − 1943
2,5 mil. ľudí z celej okupova−
nej Európy. Práve v tomto tá−
bore bolo za tri mesiace roku
1944 zavraždených 450 tis.
Židov z Maďarska. Najväčšie
obete počas vojny priniesol
Sovietsky zväz − 27 mil. ľudí.
Nemecko stratilo 13,5 mil.,
Čína 10 mil., Poľsko 6 mil.,
Japonsko 2,5 mil., Juhoslávia
1,7 mil., Veľká Británia 350
tis., USA 350 tis. Taktika “spá−
lenej zeme” spôsobila obrov−
ské škody v priemysle i v poľ−
nohospodárstve. Najťažšie

NEPREDAJNÉ
bola postihnutá Európa. Hoci
Sovietsky zväz patril k víťa−
zom, počas vojny utrpel veľ−
ké škody, ako materiálne, tak
i ľudské. Jedine USA, ktorých
územia sa vojna bezprostred−
ne nedotkla, vyšli hospodár−
sky i politicky posilnené. Hrô−
zy vojny, ktoré ťažko zasiahli
vojakov, zázemie i civilné oby−
vateľstvo, poznamenali psy−
chicky všetkých, čo prežili.
Prejavilo sa to aj v politickej
sfére. Vojna Európu nezjedno−
tila, ale znovu rozdelila. Čas
povojnového oddychu bol
krátky, čoskoro prerástol do
“studenej vojny”. Po výbuchu
atómových bômb v Japonsku
zahynulo na následky popále−
nín, tlakovej vlny a chorôb u
ožiarenia vyše 300 tisíc ľudí.
Sila dnešných jadrových hla−
víc je niekoľkonásobne vyššia
ako bola sila “Little Boy” v Hi−
rošime. Spomíname, nezabú−
dame. NEZABUDNIME.
Z archívnych materiálov spracovala
Diana Ďurčenková

Pozvánky
Základná umelecká škola v Polomke Vás pozýva na výstavu výtvarných prác
svojich žiakov v dňoch od 19. mája do 25. mája vrátane nedele
(okrem štvrtka a soboty) v čase od 13.30 do 17.30 hod.
.............
Slovenský pohár v zjazde na horských bicykloch
sa uskutoční v dňoch 24. 5 a 25.5.2008 v lyžiarskom stredisku Polomka Bučnik.
Príďte sa pozrieť na adrenalínové preteky, stráviť pekný deň v prírode
a príjemne sa zrelaxovať.
.............
Verejný koncert žiakov ZUŠ v Polomke sa uskutoční
30. mája o 17:30 hod v koncertnej sále v budove materskej školy
.............
Zápis detí do ZUŠ v Polomke sa bude konať
v dňoch 9. až 13.júna 2008 v hlavnej budove ZUŠ
na Ulici Osloboditeľov v čase od 13:00 − 17:00 hod.
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Po roku sme opäť čistili doliny
Znečistenie našich okolitých
dolín je problémom nie jedné−
ho roka ani dvoch. Často sme
sa stretávali s názormi obča−
nov, ktorí pri prechádzkach na−
trafili na skládky odpadkov, že
toto nie je pre nás tá najlepšia
vizitka pre turistov, ktorí našu
obec navštevujú. A tak sa po−
slanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci obecného úra−
du opäť rozhodli zorganizovať
brigádu za účelom vyčistenia
našej prírody a odvozu nazbie−
raných odpadkov.
Pozvaní boli aj občania. Na
brigádu sa nás zišlo, koľko sa
zišlo, mohlo sa aj viac. Pouka−
zovať na nedostatky je ľahko,
pomôcť však ťažšie. Z poslan−
cov obecného zastupiteľstva sa
zúčastnili: Jozef Buvala, Fran−
tišek Hereta, zamestnanci
obecného úradu: starosta obce
Ing. Ján Lihan, Marián Kán,
Ľubomír Kochan, Zuzana Pilia−
rová, Diana Ďurčenková, Ján
Černák a občania Marianka Pi−
liarová a p. Kupčok z Martina.
Tak ako minulý rok sa brigády
zúčastnil aj Miloš Predajňa −
predseda urbárskej spoločnos−
ti. Obrovská pochvala patrí 18
člennej výprave žiakov zo Zá−
kladnej školy v Polomke pod ve−
dením p. učiteľa Návoya.
Vyzbrojení elánom a chuťou
sme sa pustili do zberu odpad−
kov po tých, ktorí si prišli do prí−
rody na piknik, ale smeti si už
domov zabudli zobrať. Sklene−
né fľaše, plastové fľaše, alobal
a rôzne piknikové potreby sme
v blízkosti ohnísk pozbierali v
pohode. Hrnce, vedrá, kuchyn−
ský odpad, handry, šatstvo, ko−
berce ale aj pneumatiky a au−

tobatérie. To je len malý výklad
nájdených vecí. Našli sme však
aj zopár fakt úžasných vecí.
Zbytky ovce (aj s číslom) a pek−
né kôpky použitých jednorázo−
vých plienok. Pekne dookrúhla
zabalené a rozsypané pod
smrekmi. No neboli to šampi−
ňóny, ako sa z diaľky na prvý
pohľad mohlo zdať. Mnohí sme
mali malé deti a mnohí sme po−
užívali jednorazové plienky.

Avšak keby ich každý vyvážal
do prírody tak by sme už asi po
nich chodili všade. Stačí z kuka
nádoby vyseparovať iný odpad
a tieto plienky dať do kuka ná−
doby. Náročný proces však?
Vyzbieralo sa veľké množstvo
odpadu a tak sú naše doliny na−
teraz ak nie úplne čisté tak ur−
čite čistejšie ako boli. Len doke−
dy?
Diana Ďurčenková

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

klásť väčší dôraz na propagá−
ciu a vybudovanie doplnkových
atrakcií v stredisku.
Správu o činnosti DHZ Po−
lomka podal veliteľ DHZ p. Buč−
ko . Uviedol aktivity DHZ v ob−
lasti prevencie a výcviku mla−
dých hasičov. Poslanci OZ na−
vrhli uskutočniť stretnutie s ria−
diteľov Lesy OZ Beňuš v otáz−
ke financovanie údržby nádrže,
čím najskôr venovať pozornosť
ústupu a výstupu vody do ná−
drže, previesť riešenie odkaľo−
vania a podať správu na najbliž−
šie zasadnutie OZ.
Informáciu o získavaní zdro−
jov z fondov EÚ podal Ing. Prí−
boj.Aktuálny stav prípravy pro−
jektov z jednotlivých operač−
ných programov:
1, Ministerstvo výstavby a re−
gionálneho rozvoja (MVaRR)
SR riadi Regionálny operačný
program (ROP). Na základe vy−
hlásenej výzvy na Opatrenie
1.1. Infraštruktúra vzdelávania
bol dňa 17.3.2008 elektronicky
rezervovaný termín na podanie
žiadosti na Revitalizáciu Zá−
kladnej školy. Termín rezervá−
cie bol na deň 4.4.2008 na 8,00
hod. V tento deň starosta po−
dal na MVaRR žiadosť s poža−

dovanými prílohami. Po kontro−
le predložených dokladov boli
zistené nedostatky a bol urče−
ný termín na odstránenie nedo−
statkov na 11. 4. 2008 (7 dní) o
13,30 hod. V tento deň bola žia−
dosť Obce Polomka už zaregis−
trovaná. Na doplnenie žiadostí
boli vyzvaní všetci žiadatelia,
čo svedčí o podrobnej kontrole
žiadostí pracovníkmi minister−
stva. Žiadosť bude bodovo
ohodnotená a postúpi do hod−
notiacej komisie. O výsledku −
schválení/zamietnutí žiadosti,
by malo MVaRR rozhodnúť do
100 dní od podania žiadosti− tak
je to uvedené na webovej strán−
ke www.ropka.sk v často kla−
dených otázkach.
Rekonštrukcia miestnych ko−
munikácií − Štúrova, J.Kráľa,
Kaštieľna − hotové stavebné
povolenie− čakáme na výzvu.
Rekonštrukcia miestnych ko−
munikácii ul. Odbojárov, Berno−
lákova− stavebné povolenie na−
dobudlo právoplatnosť 24. 8.
2007 − čakáme na výzvu.
Rekonštrukcia miestnych ko−
munikácii ul. Nová, Dimitrovo−
va, Sama Chalupku− stavebné
povolenie nadobudlo právoplat
(Dokonč na str. 4)

v mesiaci máj 2008
Brozmanová Mária, Železničná 6 − 85 rokov
Hrablayová Emília, SNP 92 − 80 rokov
Roľková Barbora, SNP 78 − 85 rokov
Pohorelcová Emília, Komenského 71 − 80 rokov
Rusin Andrej, Hámor 15 − 85 rokov
Keď Tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk je trochu ťažký, má v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá, tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči, len tak, bez dlhých rečí.
Milým oslávencom prajeme veľa zdravia,
optimizmu a spokojných dní do ďalšieho života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2008
Narodení:
Prihlásení:
Odhlásení:
Zomretí:

Eremiášová Natália, Hronská 43
Lihanová Radovana, Štúrova 23
Valušková Martina, Komenského 63
Medveď Mikuláš, SNP 83 − 91 rokov
Gergeľová Emília, Zápotockého 51 − 78 rokov
Oceľ Rudolf, Záhradná 16 − 79 rokov
Počet obyvateľov k 30.4.2008 − 3.063

SPOMÍNAME
Len kytičku kvetov
Vám na hrob môžeme dať,
pokojný spánok priať
modlitbu tichú odriekať
a s úctou na Vás spomínať.
Dňa 17. apríla 2008 sme si pripomenul
dvadsiate výročie úmrtia
Antónii Brozmanovej,
a dňa 18. júna 2008 si pripomenieme dvad−
siate výročie úmrtia
Ondreja Brozmana
S láskou spomínajú dcéry s rodinami

Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, sa 24. apríla 2008 o
18.00 hod. uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľ−
stva v obradnej miestnosti v Polomke, podľa nasledov−
ného programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4/ Správa hlavného kontrolóra o dodržiavaní finančnej disciplíny
5/ Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2007
6/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby v
roku 2008
7/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
8/ Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru
9/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/ Rôzne
Starosta obce pán Lihan priví−
tal na zasadnutí poslancov
obecného zastupiteľstva a
ostatných prítomných.
Podľa prezenčnej listiny kon−
štatoval, že na zasadnutí obec−
ného zastupiteľstva je prítom−
ná nadpolovičná väčšina po−
slancov, čím bolo zasadnutie
uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokova−
nia poveril p. Hebeňovú a p.
Skalošovú , referentky obecné−
ho úradu.

Za overovateľov správnosti
zápisnice z rokovania určil
pána Dušana Mušku a Milana
Šuchaňa.
Starosta obce predložil na
schválenie program rokovania
obecného zastupiteľstva. Ten−
to bol všetkými hlasmi schvá−
lený.
Správu o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva pred−
ložil hlavný kontrolór obce p.
Jozef Svetlák. Rokovalo sa o
uznesení ohľadom výstavby

novej cesty cez obec. Na zá−
klade zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprá−
vy hlavný kontrolór odporúčal
obecnému zastupiteľstvu uza−
tvoriť prerokovanie návrhu zá−
verečného účtu obce Polomka
za rok 2007 výrokom: Závereč−
ný účet sa schvaľuje bez vý−
hrad. Poslanci záverečný účet
schválili.
V bode Zhodnotenie stavu
obecného majetku, jeho využi−
tie, plánované údržby v roku
2008 sa poslanci venovali opra−
ve podlahy v predajni papier−
nictva a potreby jeho uzavretia
na potrebný čas, využitia budo−
vy penziónu na sociálne účely
a prístavbe budovy obecného
úradu.
Správu o lyžiarskom stredis−
ku spracovala p. Šuchaňová a
pán Majerčík. Zasadala aj do−
zorná rada s.r.o. a zhodnotila
ekonomickú časť. Je problém s
pracovníkmi, hlavne so zasne−
žovaním. Výber by mal byť už
v septembri. Ak nebude záujem
u nás, obrátime sa na iné obce.
V rozprave poslanci navrhli
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110 rokov DHZ Polomka
Deň oslavy patróna hasičov svätého Floriána bol výnimočný nielen touto udalosťou,
ale zároveň príležitosťou na oslavu 110 výročia založenia DHZ v Polomke. Účasťou na
slávnostnej svätej omši v nedeľu 4.5.2008 v našom kostole členovia DHZ ako aj verej−
nosť, vzdali vďaku svojmu patrónovi a pripomenuli si toto úctyhodné výročie.
Tento sviatok bol dôvodom
na vyjadrenie vďaky a úcty za
obetavú a veľmi potrebnú
službu, ktorú vykonávame pre
dobro ľudí, ohrozených živla−
mi ohňa či vody, ale i pre
ochranu majetku. Do našej
snahy pomôcť ohrozenému
blížnemu dnes zapájame nie−
len svoju dobrú vôľu a fyzickú
zdatnosť, ale aj vysokú profe−
sionalitu, špeciálnu techniku −
a to všetko s cieľom, aby naša
pomoc mohla byť čo najúčin−
nejšia.
V poobedňajších hodinách v
miestnom kultúrnom dome
bolo slávnostné ocenenie čle−
nov DHZ Polomka:
Čestné uznanie získali:
Bučko Dávid, Tokár Matúš,
Hereta Aleš, Guzma Michal,

Kamzík Jakub, Šušor Michal,
Turčin Marek, Pisár Jakub,
Pohančaník Štefan, Ondris Mi−
chal, Černák Tomáš, Caban
Peter.
Vyznamenanie za zásluhy
získali: Skaloš Michal, Onis−
ko Ladislav, Kubuš Ján, Gor−
dulič Jozef, Boľfa Jozef.
Vyznamenanie za príklad−
nú prácu získali: Harvanka
Ján, Šuchaň Vladimír, Bučko
František, Gordulič František,
Kubuš Tomaš,
Čestné uznanie bolo ude−
lené obci Polomka, ako aj
starostovi obce Ing. Jánovi
Lihanovi.
Jeden člen DHZ bol oce−
nený na najvyšším štátnym
vyznamenaním: Zaslúžilý
člen DPO SR.

Učitelia ZUŠ koncertovali
Hudobný pedagóg nie je zamestnanie. Je to skutočné
povolanie, priam poslanie a preto nesmie zostať spokoj−
ný sám so sebou, musí na sebe neustále pracovať, na−
koľko vychováva svojich zverencov hudbou a k hudbe,
učí ho ako svoje interpretačné umenie predviesť verej−
nosti, ako sprostredkovať skladateľovu výpoveď. Žiako−
vi musí ísť príkladom nielen v celkovom edukačnom pro−
cese, ale aj svojou koncertnou činnosťou.
Koncert učiteľov bol titul inšpiratív−
neho umeleckého podujatia Základ−
nej umeleckej školy v Polomke, kto−
ré sa konalo dňa 11. 04. 2008 v
priestoroch MŠ pri príležitosti dňa
učiteľov. Slávnostnú atmosféru veče−
ra tvoril samotný koncert, ktorý sa
niesol v duchu nástrojovej a štýlovej
pestrosti, no prítomní sa mohli poko−
chať aj výstavou pestrofarebných vý−
tvarných skvostov žiakov. Účinkujú−
ci svojimi výkonmi chceli potvrdiť, že
im nie je cudia pedagogická oblasť,
ale ani koncertné pódium. Veď pred−
stavenie sa učiteľa svojimi interpre−
tačnými kvalitami je snáď tou najlep−
šou motiváciou pre žiakov. Hudob−
né “menu” ponúkalo divákom pestrú
škálu hudobných období − od baro−
ka až po súčasnú populárnu hudbu.
Hudobný odbor školy sa tento škol−
ský rok zvukovo veľmi obohatil (otvo−
rili sme oddelenie bicích nástrojov,
elektrickej gitary, dychové oddelenie
získalo nového vyučujúceho, ktorý sa
špecializuje na plechové dychové

nástroje, v husľovom oddelení nastú−
pil na pedagogický post všestranný
hudobník, ktorý je zdatný aj po im−
provizačnej stránke, omladili sme aj
oddelenie klavírne a gitarové), čo
dodalo svietivosti a zaujímavosti cel−

nu. Zároveň ďakujeme
všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k zdarné−
mu priebehu oslavy tohto his−

torického výročia DHZ v Po−
lomke.
František Bučko,
veliteľ DHZ Polomka

Po všetkých týchto ocene−
niach prišlo ocenenie to naj−
vyššie a to Čestná zástava
Slovenskej Republiky, kto−
rú z rúk zástupcu Prezídia
DPZ odovzdal pán Turňa
Peter.
Pri tejto príležitosti členom
DHZ zablahoželal aj starosta
obce Ing. Ján Lihan ako aj
ostatní hostia:
Starostka obce Závadka nad
Hronom Ing. Nosková Viera,
starosta obce Bacúch Ján
Turošík, veliteľ DHZ Kvoriak
Ján, predseda DHZ Braväco−
vo Šmigura Marek, DHZ Gaš−
parovo − Juraj Škôlka, OR
HaZZ Brezno − kpt. Ing. Ro−
man Borčin, OV DPO Brezno
Predseda − Ing. Giertl Milan,
riaditeľ DPO Brezno − Turňa
Peter, veliteľ DPO Brezno −
Zelenčik Pavel.
Po oficiálnom programe
udeľovania vyznamenaní a
ocenení svojou troškou k osla−
vám 110. výročia založenia
DHZ v Polomke prispeli aj mlá−
dežníci z Breziniek. Svojím
spevom a tancom oslávencov
a hostí naladili na veselú nôtu
a svojím humorom prispel aj
Milan Šuchaň. Všetkým oce−
neným, zúčastneným ako aj
všetkým členom DHZ želáme
veľa ďalších úspechov v ich
práci, veľa trpezlivosti a elá−

kovej atmosfére koncertu. Na záver
celého podujatia vystúpili na pódium
všetci účinkujúci a v spojení gitary,
keyboardu, basovej gitary, huslí,
trubky, bicích a spevu odzneli dve
slávne piesne ešte slávnejšej skupi−
ny ABBA a nechýbala ani “chuťovka”
Lady Karneval od českého zlatého
slávika Karla Gotta.
Toto podujatie zanechalo pre
všetkých nezabudnuteľné zážitky, a
preto pevne veríme, že sme u náv−
števníkov prebudili záujem o ďalšie
umelecké projekty Základnej ume−
leckej školy.ň
Mgr. Stanislava Kokavcová,
riaditeľka ZUŠ

Súťažili v prednese
poézie a prózy
Aj keď sa niekomu zdajú súťaže v prednese anachronizmom,
stále sú deti aj dospelí, ktorí sa literatúre a jej interpretácii radi
venujú, stále sú poroty, ktoré súťažný charakter týchto stret−
nutí potvrdzujú a na počudovanie stále sú aj organizátori, ktorí
súťaže nielen organizujú, ale aj nové zakladajú. Naposledy
Špeciálna základná škola v Brezne pripravila v apríli pre žia−
kov špeciálnych základných škôl regionálnu súťaž v umelec−
kom prednese poézie a prózy.
Príprava na takúto súťaž pre deti, ktoré navštevujú špeciál−
ne základné školy je nepochybne náročná. Vybrať vhodný text,
naučiť sa ho, prvýkrát vystúpiť pred publikom a pred porotu to
je poriadna drina a obrovský kus odvahy. Ale určite to za to
stálo. Tri dievčatá, ktoré reprezentovali našu školu v kategórii
mladšie žiačky v prednese poézie S. Berkyová a M. Harvano−
vá to mali ozaj ťažké a stupienky pre víťazov im unikli iba o
vlások. Naopak všetkých prítomných, hlavne porotu prekvapi−
la naša posledná z trojlístka M. Berkyová v prednese prózy,
kde suverénne excelovala. Jej prednes plný emócií bol ozaj
zážitkom.
Podujatie nebolo len súťažou, ale najmä príjemným, pozná−
vacím a napokon výmenným stretnutím špeciálnych základ−
ných škôl regiónu, ktoré pripravilo všetkým účastníkom nielen
privítanie, samotnú súťaž, rozdanie cien a poďakovanie, ale aj
zaujímavý koncert hrou na rôznych hudobných nástrojoch v
podaní žiakov ZUŠ v Brezne.
Dôležité však je, že súťažná prehliadka mala veľmi dobrú
úroveň, preto aj touto cestou chceme opätovne poďakovať jej
organizátorom a zároveň ich pozvať na 9. ročník speváckej
súťaže Romane Gíľa, ktorú každoročne organizuje Špeciálna
základná škola v Polomke. Špeciálne základné školy sa za
svoju prácu vôbec nemusia hanbiť, sú pôdou, kde sa v ume−
leckých prezentáciách skúša, spája, vymýšľa a kombinuje.
ŠZŠ Polomka
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Výtvarný odbor ZUŠ Polomka
Do 15. apríla sme mohli vo
výstavnej a koncertnej sále ZUŠ
uvidieť výstavu žiackych prác,
ktorá je príležitostne obmieňaná
a podčiarkuje aj umelecký záži−
tok koncertov ZUŠ. (Vernisáž
celoškolskej výstavy foto1 a
2)Výtvarníci uskutočňujú viaceré
výtvarné akcie a svojimi práca−
mi sa zúčastňujú mnohých vý−
tvarných súťaží a prehliadok.
Potešujúce je, že dve naše žiač−
ky, Leonka Grajciarová a Dian−

ka Lihanová, boli ocenené na
súťaži “ Ako rastie les”. Svoj ta−
lent, výtvarné zručnosti a schop−
nosti obhájila aj Editka Koptáko−
vá a Veronika Belková na prijí−
macích skúškach na stredných
umeleckých školách v Kremnici
a Ružomberku, kde budú aj štu−
dovať. Školské kolo súťaže “
Svetlo” sa uskutočnilo 10−12.
marca vo výtvarnom odbore a
víťazné práce postúpili do ďal−
šieho súťažného kola (Dve z po−

RUSANKA
Nám. M.R.Štefánika 42/35, nad Eurozmrzlinou (na poschodí), Brezno
(oproti zvonici, nad Eurozmrzlinou)

Ponúka:
* Športové odevy značiek ZAJO, X−
IT, FOB, MOIRA, KALOUGE, HIGH
SPORT, RESPIRO
* Športovú obuv značiek KEFAS, AL−
PINA, STYL GRAND, KAMIK, OOPS
* Slovenské výrobky značiek
TATRASVIT, SLOVENKA
Tovar:
* Mikiny, vetrovky, vesty
* Nohavice, tričká
* Termooblečenie
* Stany, trekové palice, pončá
Zľavy:

5%
Zľava

7%
Zľava

7%
Zľava

10 %
Zľava

Kupóny na zľavu je možné využiť do 30.8.2008

IZERCIA

prašné brúsenie. Černák, tel: 0904
933606.

 Predám kuchynskú linku, chlad−
ničku, sporák. Tel: 0907 502678

 Nátery striech, konštrukcií, brú−
senie a oprava komínov. Tel: 0911
335555, 0905 212844.

 Predám celočalúnené válendy 2
ks, spálňu. Tel: 0905 293461.
 Parkety – renovácia, montáž, bez−

 Kúpim kotol do kúpeľne na ohrev
vody na pevné palivo. Tel: 0905
690421.

stupujúcich prác foto3 Karolín−
ka Rochovská, Leonka Grajcia−
rová). V ňom boli ocenení štyria
naši žiaci: Jakub Kukoľ, Anička
Príbojová, Leonka Grajciarová a
Kristínka Horváthová. Ďalšie
školské kolo výtvarnej súťaže “
Babie leto” sa uskutočnilo
27.4.208. Víťazné práce postú−
pili do ďalšieho kola. S rados−
ťou žiaci pripravili svoje diela aj
na výstavu speváckej súťaže
“Slávik Slovenska”(5. máj 2008).
Svojou tvorbou sa predstavili
najmladší naši výtvarníci aj na
výstave ku “Dňu matiek” v Ba−
cúchu a v Polomke. Ďalšiu ce−
loškolskú výstavu sprevádzanú
výtvarnými zážitkami môžeme
uvidieť celý týždeň okrem štvrt−
ka a soboty od 19. mája až do
25. mája vrátane a nedele v
čase od 14.00 do 17.30 hod.
Školský rok 2007/2008 bude
ukončený výstavou absolvent−
ských prác od 20.6.2008. Srdeč−
ne sa tešíme na všetkých priaz−
nivcov výtvarného umenia.
ZUŠ− výtvarný odbor

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
(Dokonč zo str. 2)
nosť 17.12.2007. Ul. Nová je na
samostatnom stavebnom po−
volení.
Rekonštrukcia parku pri KD −
je stavebné povolenie vydané
− čakáme na výzvu.
Rekonštrukcia miestnych ko−
munikácií a parku sa budú môcť
financovať z opatrenia 4.1 Re−
generácia sídel.
Rekonštrukcia chodníka pri
ul. Osloboditeľov − projekt re−
konštrukcie štátnej cesty I/66
od križovatky Bacúch po areál
firmy Rettenmeier, ktorý dala
vypracovať SSC, je predmetom
zmeny územného plánu − do−
plnku č.3, ktorá je v realizácii a
ráta s rekonštrukciou chodní−
kov ešte vo väčšom rozsahu.
Po schválení doplnku č.3
územného plánu tento projekt
bude realizovaný Slovenskou
správou ciest.
Vybudovanie parkoviska pri
lyžiarskom vleku a rekonštruk−
cia mostu − Slovenský pozem−
kový fond po urgencii oznámil
súhlas s odpredajom pozemku,
ale zvýšil dohodnutú cenu za 1
m2 zo 100 Sk na 250 Sk, čo bolo
odsúhlasené OZ a návrh zmlu−
vy o odkúpení bol starostom
podpísaný 11.4.2008 zaslaný
na SPF. Nakoľko sa očakáva
výzva aj na toto opatrenie č. 3.2
Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu, po prevode
pozemku na obec bude môcť byť
vydané stavebné povolenie.
Gazdovský dvor −Polomka−
projekt pre stavebné povolenie
je objednaný u Ing.arch. Karko−
šiaka z Liptovského Hrádku,

vypracoval už štúdiu, ktorá bola
odsúhlasená. Podľa podmie−
nok Programového manuálu
pre ROP v Opatrení 3.1 Posil−
nenie kultúrneho potenciálu re−
giónov sa však ráta len s rekon−
štrukciou kultúrnych pamiatok.
Projekt sa dá napasovať do
opatrenia 3.2 ako budovanie
TIK−ov.
2,Ministerstvo
životného
prostredia − Operačný program
Životné prostredia − Bioplynové
a fermentačné stanice sa budú
podporovať v Operačnom cieli
4. Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ 4.2 Podpora ak−
tivít na zhodnocovanie odpadov,
aktivita IV. Energetické zhodno−
covanie biologicky rozložiteľ−
ných odpadov. Podporí sa 10
staníc. Nie sú známe nové sku−
točnosti. Výška spolufinancova−
nia projektov sa vypočíta podľa
toho, či projekt vytvára zisk ale−
bo nie. Nájomnú zmluvu na po−
zemky sme s SPF už obdržali.
3,Ministerstvo hospodárstva−
Operačný program Konkuren−
cieschopnosť a hospodársky
rast− dňa 14.4.2008 bola vyhlá−
sená výzva Prioritnej osi 3 Ces−
tovný ruch, Opatrenie 3.1 Pod−
pora podnikateľských aktivít v
cestovnom ruchu pre produkty
cestovného ruchu s celoroč−
ným využitím−. Oprávnené ak−
tivity sú aj výstavba nových
zariadení cestovného ruchu
čomu by odpovedala stavba
Gazdovského dvora, tiež pod−
porujú nákup dlhodobého
hmotného majetku a výstavbu
prvkov priestorovej orientácie v
strediskách cestovného ruchu.

Či ako obec, príp. s.r.o. môže
byť oprávneným prijímateľom
je predmetom zisťovania na
Slovenskej agentúre životné−
ho prostredia. Dotácia je v na−
šom kraji max. 50% oprávne−
ných nákladov. Lehota na
predkladanie žiadostí je do
18.7.2008.
4, Ministerstvo školstva SR
vyhlásilo dňa 18.3.2008 výzvu
na Opatrenie 1.1. Premena tra−
dičnej školy na modernú , kde
podporujú zariadenie tried, žia−
dateľmi môžu byť základné
školy alebo ich zriaďovatelia−
obce. Podanie tohto projektu je
konzultované s riaditeľkou ZŠ
a s vedúcou školského úradu,
pretože v prípade schválenia
rekonštrukcie školy po staveb−
nej stránke by ideálne doplnil
podaný projekt Revitalizácia
Základnej školy. Ako som uvie−
dol v informácii z posledného
zasadnutia OZ, pre limit 70 000
Sk na žiaka sa zariadenie ne−
dalo dostať do oprávnených
nákladov. Žiadosti sa predkla−
dajú do 9.6.2008.
Poslanci sa na rokovaní OZ
venovali aj potrebe opravy te−
locvične, otázke prenájmu le−
kárne, nákupu vianočnej sve−
telnej výzdoby, schváleniu pro−
jektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie a staveb−
né povolenie pre stavbu bioply−
novej stanice.
Po vyčerpaní bodov progra−
mu starosta obce pán Lihan po−
ďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupi−
teľstva ukončil.
Janka Hebeňová
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