Ekosúťaž
Prehliadka tvorivosti
klubov dôchodcov
Romane gíľa
Nové občianske pre−
ukazy EU
Koniec šk. roka

7
17. JÚL 2008

MESAČNÍK OBČANOV OBCE POLOMKA, ROČNÍK XVIII.

Krásne zážitky
z letných dovoleniek
Vám praje redakcia
Polomských noviniek.
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Zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, sa 3. júla 2008 usku−
točnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Správa o stave separácie TKO
5. Príprava osláv Dni obce
6. Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
7. Rôzne
8. Interpelácia a diskusia
Starosta obce pán Lihan privítal na za− operačných programov:
sadnutí poslancov obecného zastupiteľstva 1, Ministerstvo výstavby a regionálneho roz−
a ostatných prítomných.
voja (MVaRR) SR riadi Regionálny operač−
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že ný program (ROP). Na základe vyhlásenej
na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prí− výzvy na Opatrenie 1. 1. Infraštruktúra vzde−
tomná nadpolovičná väčšina poslancov, čím lávania bola dňa 11. 4. 2008 podaná žia−
bolo zasadnutie uznášania schopné.
dosť na Revitalizáciu základnej školy. Pod−
Za overovateľov správnosti zápisnice z ľa vyjadrenia ministra sa do 100 dní žiada−
rokovania určil pána Jozefa Buvalu a Du− teľ dozvie ako mu žiadosť dopadla, 100 dní
šana Mušku.
uplynie dňa 20.7.2008. Od podania žiadosti
Starosta obce predložil na schválenie sme neboli z ministerstva kontaktovaní. Na
program rokovania obecného zastupiteľ− stránke www.ropka.sk je uverejnený
stva. Tento bol všetkými hlasmi schválený. zoznam schválených žiadostí 1. kola. Je
Správa o stave separácie TKO zhodnoti− vážny dôvod domnievať sa, že benchmark
la priebeh separácie v minulom a v tomto 70000 na žiaka (limit stanovený ako krité−
roku. V rozprave k tomuto bodu sa poslan− rium hodnotenia) nebol vo viacerých žia−
ci zaoberali nevyhovujúcim stavom kuka dostiach dodržaný a boli schválené vyššie
vozidla, riešením skladovania bioodpadu a limity.
bioplynovou stanicou.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií−
V bode príprava osláv Dni obce Polomka Štúrova, J.Kráľa, Kaštieľna − hotové staveb−
poslanci prijali program, ktorý navrhla ko− né povolenie− čakáme na výzvu.
misia pre kultúru. Prioritou tohtoročných dní
Rekonštrukcia miestnych komunikácii ul.
obce bude prijatie návštevy z Polomy a z Odbojárov, Bernolákova− stavebné povo−
Gemerskej Polomy. Súčasťou programu lenie nadobudlo právoplatnosť 24.8.2007 −
bude aj hasičská súťaž týchto obcí. Pri tejto čakáme na výzvu
príležitosti poslanci vyjadrili poďakovanie na−
Rekonštrukcia miestnych komunikácii ul.
šim hasičom za zásah pri nedávnom po− Nová, Dimitrovova, Sama Chalupku− sta−
žiari a za výkony na súťaži vo Valaskej.
vebné povolenie nadobudlo právoplatnosť
V bode Informácia o získavaní zdrojov z fon− 17. 12. 2007. Ul. Nová je na samostatnom
dov EÚ sa poslanci oboznámili s aktuálnym stavebnom povolení.
stavom prípravy projektov z jednotlivých
(Dokonč. na str. 4)

Prečo to všetko terajší starosta robí?
Polomské novinky č. 6 zo 16. júna
2008 uverejnili na úvodnej strane
článok s názvom “Obchvat alebo
prieťah obcou”. Starosta v ňom ob−
hajoval zbúranie Pánskeho domu a
obľúbenej reštaurácie u Ďurčíka.
Mrzí ma, že sa v ňom nevyhol infor−
máciám, ktoré sa nezhodujú s prav−
dou a naviac mi pripísal tvrdenia,
ktoré som nikdy nevyslovil. Preto
som sa rozhodol na článok reago−
vať, tak ako mi to dovoľuje Tlačový
zákon. To znamená, že odpoveď je
vydavateľ povinný uverejniť na tom
istom mieste a v tom istom rozsa−
hu.
Na úvod by som chcel zdôrazniť,
že ani ja, ani nikto z petičného vý−
boru, ktorý je za zachovanie Pán−
skeho domu a reštaurácie u Ďurčí−
ka, nie je proti tomu, aby sa v tomto
úseku cesty vybudoval chodník.
Myslíme si však, že existuje aj iné
riešenie ako prísť o tieto historické
budovy. A to posunúť oporný múr na
Dadove! Veď niečo zbúrať je to naj−
jednoduchšie, horšie sa už potom
stavia. V Polomke sa snažíme udr−
žiavať tradície. Prečo je potom člo−
vek, ktorého ste si zvolili za prvého
muža obce, tak ľahostajný voči jej
histórii?!
Ale teraz začnem pekne po po−
riadku.
Chcem rozobrať jeho článok a dať
na pravú mieru veci, s ktorými ne−
súhlasím. Pán starosta vás v novin−
kách informoval o tom, že citujem:
“Projekt navrhuje odstránenie záva−
dy jednak obchvatom odkláňajúcim
dopravu mimo centra obce, druhý
variant počíta z rozšírením cesty v
kritickom mieste”. Len pre vysvetle−
nie, pod závadou sa myslí chýbajú−
ci chodník. Musím však povedať, že
projekt na obchvat obce, ba ani štú−
diu zatiaľ nikto nevidel, lebo Sloven−
ská správa ciest pracovala len na
prieťahu obcou, s čím starosta sú−
hlasil. Tu zavádza prvýkrát.
Druhýkrát zas v tvrdení, že variant
rozšírenia cesty počíta so zbúraním
Pánskeho domu a priestorov pre−
vádzky Poltex. Nepovedal vám totiž,
že toto nie je jediné navrhované rie−
šenie. Zástupca Slovenskej správy
ciest totiž na obecnom zastupiteľ−
stve 26. 3. 2008 hovoril až o 8 va−
riantoch, ako by sa dal tento prob−

Odpoveď
Obchvat alebo prieťah
obcou Polomka −
Reakcia bývalého
starostu Františka
Ďurčenku
lém vyriešiť a z nich boli prvé dva
také, ktoré zachovávali spomínané
dve budovy.
Tretíkrát vám zas povedal, že zbú−
rať budovy, je pre správu ciest pod−
statne lacnejšie. Pre nich možno
áno. Je to však výhodne aj pre obec,
ktorej záujmy má človek v jeho funk−
cii obhajovať? Alebo sa budeme pri−
spôsobovať podmienkam iných?
Štvrtýkrát zas tvrdil, že je už 16.
6. 2008 v súvislosti s rozširovaním
cesty na úkor dvoch budov, vydané
územné rozhodnutie. Toto ale vô−
bec nebola pravda! Slovenská sprá−
va ciest požiadala o jeho vydanie
stavebný úrad v Polomke len
10.6.2008. Podľa zákona má 30 dní
prebiehať územné konanie a až
potom môže byť vydané aj územné
rozhodnutie. Teda ak má staveb−
ný úrad súhlasné stanoviská od
všetkých zainteresovaných (čo
nemá), do 10.7.2008.
Piatykrát starosta obhajuje roz−
hodnutie zbúrať Pánsky dom a reš−
tauráciu u Ďurčíka tým, že Lesy SR,
ktorým Pánsky dom patrí, dali na
jeho odstránenie povolenie. Áno je
to pravda. Tu však treba zdôrazniť,
že Lesy majú množstvo majetku, o
ktorý sa nedokážu postarať. Preto
im vyhovuje, keď niekto dokonca za−
platí zbúranie pre nich nepotrebné−
ho objektu. A tu sa musím znovu
opýtať − budeme sa im zase prispô−
sobovať? Keď náš petičný výbor ro−
koval s predstaviteľmi štátneho pod−
niku Lesy SR, zistili sme, že nikto z
čelných zástupcov Polomky im ne−
vysvetlil, že Pánsky dom je pre obec
zaujímavý a jeho historická hodno−
ta môže byť pre obec prínosom. Sa−
mozrejme, keby ho odkúpila alebo
niekomu ponúkla na predaj, aby ho
zrekonštruoval.
Šiestykrát sa konanie obecného
úradu nedá nazvať ináč ako arogan−
cia moci. Hoci obecné zastupiteľ−

NEPREDAJNÉ
stvo 26. 3. 2008 pochopilo moje ar−
gumenty a nesúhlasilo so zbúraním
spomínaných dvoch budov, v zápis−
nici z tohto rokovania sa toto roz−
hodnutie nenachádza! Keď som
proti tomu protestoval, zapisovateľ−
ka mi dokonca mailom (mám ho
odložený ako dôkaz) odpísala, že to
ani zapísané nebude. Je toto vôbec
možné?!!! Vrcholom všetkého ale je,
že na ďalšom zasadnutí 24. 4. 2008
hlavný kontrolór spochybnil pred−
chádzajúce rozhodnutie a poslanci,
ktorých ste si zvolili, zrazu zdvihli
ruky za to, aby zrušili, čo predtým
prijali. Rozhodli teda, že budovy sa
budú búrať! Čo alebo kto zmenil ich
názor? Napadá vám niečo? Mne
áno. Možno myslíme na toho istého
človeka. Z tohto mi vyplýva, že do
zápisníc zo zastupiteľstiev sa prav−
depodobne dostáva len to, čo nie−
komu vyhovuje.
Siedmykrát sa starosta opäť hlási
k stanovisku a záujmom Slovenskej
správy ciest. Jeho nepochopiteľné
presadzovanie, aby sa vybudoval
len chodník a netreba nám obchvat
ma nemôže nechať ľahostajným.
Každý deň čítame v novinách o tra−
gédiách na cestách. A Polomka na−
miesto toho, aby sa snažila odbú−
rať narastajúci počet áut a presunúť
ich mimo obce, chce nechať plnú
premávku prúdiť aj naďalej cez de−
dinu. Len, aby to Slovenskú správu
ciest nestálo veľa. Alebo ešte pre−
čo?....
Ôsmykrát sa Ing. Ján Lihan pod−
ľa mojej mienky uchýlil k nepravdi−
vej interpretácii zápisu z 15.8.1991,
v ktorej tvrdí, že som v tom čase ako
starosta Polomky odsúhlasil rieše−
nie cesty a chodníka, ktoré si vyža−
duje asanáciu objektu bývalej lekár−
ne a objektu Štátnych lesov. Tento
jeho krok je podľa môjho názoru
ohováranie. V zápise z 15.8.1991
totiž nie je vyjadrený môj súhlas s
búraním týchto budov. Je tam za−
znamenané doporučenie riešiť ten−
to problém v širšom rozsahu. Moje
stanovisko bolo, aby sa vypracova−
lo zadanie stavby a nie, aby sa zbú−
rali domy. Potom sa počítalo s tým,
že navrhované riešenie prerokuje
obecné zastupiteľstvo. Predsa už aj
bežný človek vie, že ja ako starosta
som nemohol o takejto veci sám
(Dokonč. na str. 2)

Oznam pre občanov
Obec Polomka − úsek VVS oznamuje občanom, že dňa 21.7.2008 sa uskutoční
zber veľkoobjemového odpadu. Do veľkoobjemového odpadu patria: matrace, náby−
tok, textil, wc misy, sanita a iný odpad väčších rozmerov. Ďalej žiadame občanov
aby nedávali do veľkoobjemového odpadu elektroniku a tvrdé plasty ako, záhradný
nábytok, kvetináče a podobne, tieto veci bude možné odovzdať pri separovanom
zbere respektíve pri zbere elektroniky.
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STRANA 2

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
jún 2008
Narodení:

Harvan Tomáš, Hronská 24
Kišová Nikola, Ždiarska 63
Pušková (bez mena), Hronská 43
Kršačková Hanka, Komenského 100
Prihlásení: Mendlová Zlatica, Komenského 32
Odhlásení: Predajňová Zuzana, Zápotockého 43
Zomretí:
Oceľ Ján, Zápotockého 57 − 73r.
Vengerová Mária, Štúrova 21 − 80r.
Lihanová Anna, Janošíkova 17 − 76r.
Počet obyvateľov k 30. 6. 2008 − 3 058

SPOMÍNAME
Zronený trápením a bolesťou
odišiel si od nás,
nestihol si nám
ani zbohom povedať.
Pustý je dom, záhrada aj dvor,
už nepočuť tvoje kroky otec v ňom.
Márne ťa naše oči hľadajú,
odišiel si otec náš
a nám už len slzy po tvári stekajú.
Čas plynie ako tichej vody prúd,
Kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 7. 8.2008 uplynie rok odvtedy, čo nás navždy opus−
til náš manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Ján Šandor
S láskou a úctou na teba spomíname
a ďakujeme za všetko
Manželka, dcéry Janka a Milka s rodinami

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

Vás pozýva
na výhodný
nákup tovaru

Odpoveď
(Dokonč. zo str. 1)
rozhodnúť. A to nemôže starosta
ani teraz.
Ešte by som chcel zdôrazniť jed−
nu dôležitú vec. S návrhom urobiť
chodník pri hlavnej ceste, kvôli kto−
rému mali padnúť Pánsky dom a
bývalá lekáreň, prišla v tom čase,
teda v roku 1991, Okresná správa
ciest v Banskej Bystrici. Jej návrhy,
ktoré sa dotýkali aj zbúrania bytu
rodiny Cabanovej boli zaznamena−
né v zápise zo dňa 15.8.1991. To
znamená, že som to nenavrhol ja,
nie to ešte s tým súhlasil.
Desať rokov sa s problémom nič
nerobilo. V roku 2001 obecné za−
stupiteľstvo súhlasilo s mojím návr−
hom, aby Pánsky dom obec odkú−
pila. Plánovali sme, že ho zrekon−
štruujeme a v jeho priestoroch
vznikne múzeum, ktoré pomôže
rozvoju cestovného ruchu v dedine.
Poslancom obecného zastupiteľ−
stva bol vtedy aj pán Ing. Ján Lihan,
terajší starosta. Preto je pre mňa za−
rážajúce, že vyťahuje sedemnásť
rokov staré zápisy, ktoré popisuje,
tak, ako som už naznačil. A zabúda
na uznesenia, ktoré sú aktuálne. Ale
asi sa mu nehodia.

A zrejme zabudol aj na to, že aj v
zápise zo 16.6.2005 súhlasil s tým,
že sa namiesto zbúrania dvoch bu−
dov posunie oporný kamenný múr
na Dadove. V zápisnici je pod tým−
to návrhom podpísaný aj správca
našej farnosti pán Jozef Palušák.
Preto sa opäť musím opýtať, prečo
zmenil názor? Prečo mu prekáža
návrh vlády, aby popri Polomke išiel
obchvat? To nie je asi nikomu jas−

Ekosúťaž
Pri príležitosti “Dňa život−
ného prostredia” sa uskutoč−
nila na našej škole EKOSÚ−
ŤAŽ pod heslom “Ako za−
chrániť Zem”. Žiaci vytvorili
krásne výkresy o prírode a
taktiež mnoho pekných a
praktických vecí z odpadové−
ho materiálu. Okrem výtvar−
nej časti prebehla aj súťaž v

literárnej tvorbe. Žiačky zo
ZŠ Šumiac nám poslali krás−
ne básne o
Zemi. Spon−
zorom podu−
jatia bolo OZ
TREND a NA−
PANT. Výsta−
va bola otvo−
rená od 5.6.

Zľavy:

5%
Zľava

7%
Zľava

7%
Zľava

10 %
Zľava

Kupóny na zľavu je možné využiť do 30.8.2008

do 12.6.
Okrem toho si žiaci počas
tohto týždňa mohli pozrieť
film o dôsledkoch klimatic−
kých zmien a o vplyve otep−

ľovania. Najkrajšie práce boli
ocenené. Výhercami sa stali:
Lea Pohančaníková, Kristína
Danieličová, Erik Maruškin,
Alžbeta Hronská − výtvarné
práce, František Šuchaň,
Kristína Dratvová, Veronika
Černáková − výrobky z odpa−
du, Mária Laurenčíková, ZŠ
Šumiac − literárna tvorba.
ZŠ Polomka

V ponuke:
tričká, ponožky
mikiny, vesty, nohavice
spodná a nočná bielizeň
termooblečenie
stany, pončá, trek palice
Tovar značiek:
ZAJO, KEFAS, ALPINA, FOB, RESPIRO,
MOIRA, X.IT, SLOVENKA,
TATRASVIT a iné.
Rozširujeme sortiment textilu
pre mužov

né. Veď už teraz máme v obci prob−
lém prejsť cez cestu.
Dôležité je, aby ľudia, ktorí sú pla−
tení z našich daní, sa o nás aj sta−
rali, a aby hľadali také riešenia, kto−
ré budú pre nás prospešné. Otáz−
ne však je, či to vedia a či im na tom
záleží.
Prílohy:
fotokópia uznesenia OZ z 22.febr.
2001

Ďalší úspech našej diplomacie
Nadácia SPP (Slovenský
plynárenský priemysel) v roku
2007 nadviazala spoluprácu s
Úradom vlády Slovenskej re−
publiky pri realizácii programu
rozvoja športovej infraštruktú−
ry a výstavby športových za−
riadení s názvom ,,Viacúčelo−
vé ihriská”. Na tento program
nadácia vyčlenila 35 miliónov
Sk ročne.
Spoločným záujmom Nadá−
cie SPP a Úradu vlády SR je
výstavba ročne 50 viacúčelo−
vých športových ihrísk pre deti

a mládež v obciach Sloven−
ska.
V roku 2008 Nadácia SPP
spolu s Úradom vlády SR pod−
porí výstavbu 100 viacúčelo−
vých mini−ihrísk.
Aj naša obec sa zapojila do
tohto programu. Poslanci od−
súhlasili spolufinancovanie na
zasadnutí zastupiteľstva vo
výške 1/3, čo predstavuje
čiastku do 500 tis. Sk. Projekt
obce Polomka bol úspešný v
druhom kole a na vybudova−
nie viacúčelového ihriska sme

získali 1 200 000,−Sk. Viacú−
čelové ihrisko bude mať po−
vrch umelej trávy a bude pri−
spôsobené na minifutbal, vo−
lejbal, basketbal a tenis. Vy−
bavenie ihriska zahŕňa aj oplo−
tenie a umelé osvetlenie.
Dúfame, že toto ihrisko
prispeje k lepšiemu využitiu
voľného času našich detí a
mládeže, spestrí ponuku špor−
tového vyžitia našich občanov
a zmodernizuje vybavenosť
nášho štadióna.
rr

17. JÚL 2008

Prehliadka kultúrnej tvorivosti
klubov dôchodcov
Spevácka skupina pri Jednote dôchodcov v Polomke sa 14.
júna opäť zúčastnila na 7. ročníku prehliadky kultúrnej tvorivosti
klubov dôchodcov v Bacúchu. Naša spevácka skupina mala na−
ozaj veľký úspech. Tento rok sa prehliadky zúčastnilo deväť sú−
borov. Vystúpenia všetkých boli zaujímavé a veľmi pekné. Priesto−
ry kultúrneho domu v Bacúchu ožili nielen ľudovými piesňami,
ale aj tancom, hudbou a umeleckým slovom. Hľadisko bolo zapl−
nené do posledného miesta a prítomní diváci boli výborným pub−
likom. Povzbudzovali všetkých účinkujúcich, ale nás, Polomča−
nov povzbudzovali najviac.
Naša spevácka skupina sa na túto prehliadku pripravovala
zodpovedne už od fašiangov. Stretávali sme sa na nácviku kaž−
dý týždeň. Na začiatku nás bolo 14 speváčok, ale 3 z nás sa
nemohli zúčastniť, takže nás ostalo 11 statočných. Výber piesní,
nácvik programu a aj recitáciu mala na starosti Hanka Ďurčenko−
vá, ktorej za trpezlivosť a porozumenie patrí veľké,, Ďakujeme”.
Hudobný doprovod nám robil Jožko Piliar, ktorý svojou hudob−
nou odbornosťou a prístupom k nám, nám dodával veľa optimiz−
mu a elánu. Naše štyri polomské pesničky sa divákom naozaj
veľmi páčili, pretože nás z javiska vyprevádzali s veľkým po−
tleskom. Po vystúpení nás potešilo poďakovanie a blahoželanie
od nášho predsedu Františka Hrablaya. Na záver patrí naše po−
ďakovanie za všetku pomoc starostovi Ing. Jánovi Lihanovi. Ďa−
kujeme aj tým divákom, ktorí nás prišli podporiť z Polomky. Naj−
bližšie vystúpenie budeme mať v Polomke 30. augusta na progra−
me Dní obce Polomka. Srdečne Vás všetkých pozývame.
Mária Horváthová

Foto: Štefan Vozár

Nové občianske
preukazy EÚ
Vydávanie nových občianskych preukazov od 1. 7. 2008
* Prvý OP − je potrebné ozná−
menie o trvalom pobyte, rod−
ný list − bez poplatku
* Zmena trvalého pobytu − po−
trebný doklad o zmene trvalé−
ho pobytu − 150,−Sk kolok
* Výmena 180 dní pred skon−
čením platnosti − potrebný OP
− bez poplatku
* Výmena po skončení plat−
nosti ak nie sú v OP žiadne
povinné zmeny− potrebný OP
− bez poplatku
* Zmena priezviska
− po uzavretí manželstva − po−
trebný OP, sobášny list − 150,−
kolok
− po rozvode − potrebný OP,
právoplatné rozhodnutie o roz−
vode a zmene priezviska −
150,− Sk kolok
* Udelenie štátneho občian−
stva SR − potrebný doklad o
št. občianstve SR, doklad o
trvalom pobyte − bez poplat−
ku
* Krádež, strata, poškodenie,
zničenie OP − potrebný rodný
list, alebo platný cestovný pas
− 500,−Sk kolok
− občania nad 60 rokov a ZŤP
− bez poplatku
* Krádež, strata, poškodenie,
zničenie v priebehu dvoch po

sebe nasledujúcich rokoch −
potrebný rodný list, alebo slo−
venský pas − 1000,− Sk kolok
− občania nad 60 rokov a ZŤP
− bez poplatku
* Povinná zmena ( zmena tr−
valého pobytu a priezviska) aj
v neplatnom OP − 150,− kolok
* Nepovinné zmeny v OP ( ti−
tul, krvná skupina, choroby) −
bez poplatku v neplatnom OP,
v platnom OP 150,−Sk kolok
Občan je povinný si vybaviť
OP do 30 dní od zmeny úda−
jov a doklady potrebné k vy−
baveniu OP predložiť v origi−
náloch, alebo overených kópi−
ách!!!
Nesplnenie povinnosti sa
môže klasifikovať ako priestu−
pok a riešiť blokovým kona−
ním!
Všetky občianske preukazy
ostávajú v platnosti a budú sa
naďalej používať!!!
Vymeniť za OP EÚ ich
možno len v prípade skonče−
nia platnosti, straty, krádeže,
poškodenia alebo zmeny
údajov v OP. Žiadosť o prvý
OP sa môže podať 90 dní
pred dovŕšením 15 roku ob−
čana.
− OR PZ Brezno

STRANA 3
Jún má veľa prívlastkov − po−
sledný školský mesiac − začia−
tok leta − začiatok hier a súťaží.
Takou je aj spevácka súťaž “Ro−
mane gíľa”, ktorá sa koná v
Špeciálnej základnej škole v
Polomke tento rok už po 8. raz.
Štvrtok, 5. júna 2008 modrá
obloha bez jedného obláčika a
usmiate slniečko vyvolávalo tiež
úsmev na tvárach detí, ktoré už
z diaľky videli, že v Špeciálnej
základnej škole v Polomke sa
čosi deje. Vstupná brána je
pekne vyzdobená, upravený
školský dvor, telocvičňa ba aj
celá škola. Vyobliekaní žiaci
čakajú na lavičkách na žiakov
z ostatných špeciálnych škôl: z
Brezna, Valaskej, Čierneho
Balogu, Dobšinej a Telgártu.
Na dvore okrem súťažiacich pri−
vítala pani riaditeľka Špeciálnej
základnej školy Polomka Mgr.
Marta Bubelínyová hostí: riadi−
teľku PPP v Brezne PhDr. Jor−
číkovú Oľgu a Mgr. Danieličo−
vú, zástupcov Okresného úra−
du − sociálnoprávnej ochrany
detí, Obecný úrad Polomka za−
stupovala p. Ďurčenková. Hos−
ťami boli i deti z DSS Červená
Skala a predškoláci z MŠ Vaľ−
kovňa.
Naši súťažiaci nás prekvapili
pekne zaspievanými pesnička−
mi. Zazneli slovenské i rómske
piesne. Vyhrať však mohli len tí
najlepší.
Ako usporiadajúca škola sme
počas súťaže pripravili okrem

tradičnej znelky súťaže pekný
hodnotný program v podaní žia−
kov našej školy: pochod mažo−
retiek so šašom, hip−hopový
tanec, rómsky tanec. Okrem

a pracovnej výchovy, fotodoku−
mentáciu akcií, ktoré sa v prie−
behu školského roka uskutoč−
nili v našej škole a malú pre−
hliadku ľudového umenia obce
Polomka.
Taktiež sa touto cestou chce−
me poďakovať sponzorovi
MASLEN s.r.o. BADÍN vďaka
ktorému sme sa mohli postarať

spevu si jednotlivé zúčastnené
školy overili aj vedomosti teo−
retické v kvíze formou otázok z
predmetu hudobnej výchovy.
Okrem vystúpenia detí v
programe vystúpila so svojím
spevom aj naša pani asistent−
ka Pružinová za hudobného do−
provodu svojej kapely. V
priestoroch školy si učitelia,
žiaci a hostia mohli prezrieť vý−
stavku prác žiakov z výtvarnej

o občerstvenie a zakúpenie
cien víťazom. Na záver pani mo−
derátorka Janka Nemčoková
spolu s pani riaditeľkou ocenili
víťazov, odovzdali im pekné
vecné ceny a diplomy. Pani ria−
diteľka poďakovala všetkým
prítomným za účasť a vyslovila
prianie,” aby takéto stretnutie
bolo pokračovaním i naďalej”.
Dovidenia o rok
ŠZŠ Polomka

Spevácka súťaž
Romane gíľa

Olympijský festival detí a mládeže na ZŠ v Polomke
Rok 2008 je rokom olympiády . V tomto školskom roku 24. júna naša
škola usporiadala 1. ročník Olympijského festivalu detí a mládeže, ktorý
sa bude v budúcnosti konať pod záštitou SOV a MŠ SR. Žiaci súťažili v
štyroch vekových kategóriách a v štyroch disciplínach − vytrvalostný
beh, šprint, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou.
Počas celej športovej časti
prebiehala aj výtvarná súťaž
a počas celého mesiaca aj
súťaž v literárnej tvorbe na
tému “Olympiáda”. Deti súťaž
veľmi zaujala a ukázalo sa ,
že máme na škole veľké
športové, ale aj umelecké
talenty. Veríme, že ich
úspech dosiahnutý na tejto
olympiáde povzbudí k ďalším

a lepším výkonom. Víťazi si
odniesli pekné medaily, trič−
ká a sladkos−
ti venované
KŠU v Ban−
skej Bystrici
a ZŠ . Na
podujatí sa
zúčastnil zá−
stupca KŠU v
Banskej Bys−

trici pán Mgr. Jozef Popper.
ZŠ Polomka
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Koniec školského roka
Každý deň sa niečo končí a každý deň sa niečo začína, spieva sa v
jednej známej slovenskej pesničke. Týmito slovami uviedla riaditeľka
ZŠ v Polomke slávnostné ukončenie školského roka. Ako sa našim žia−
kom darilo, si prečítate v nasledujúcich riadkoch zo slov riaditeľky ZŠ v
Poomke pani Magdy Svitekovej.
Môžeme sa na chvíľu zastaviť, obzrieť sa späť a že tento neúspech súvisí s častým, niekedy bezdô−
zhodnotiť svoju prácu.
vodným vymeškávaním hodín./( Celkom ste vymeš−
Ako prvých by som chcela pochváliť našich naj− kali 8 766 hodín a z toho bolo až 480 hodín neospra−
menších − našich prvákov. Je úžasné, čo všetko vedlnených.) Záškoláctvo sa u niektorých žiakov stalo
sa za ten rok naučili. Vedia písať celé vety, dokážu zvykom. Aj z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k
si prečítať rozprávku, naučili sa počítať, naučili sa vážnym výchovným opatreniam.
ďalším zaujímavým veciam, ktoré budú v živote po−
Udelili sme 3 pokarhania triednym učiteľom školy,7
trebovať. My im k tomuto úspechu srdečne blaho− pokarhaní riaditeľom školy, 3 znížené známky zo
želáme , ale dovolím si v ich mene poďakovať sa správania 2. st., 4.známky tretieho stupňa a až 7
pani učiteľke triednej a rodičom, ktorí im boli nápo− známok 4. st.
mocní.
Takého hodnotenie ma veľmi mrzí, ale verím, že
A ako sa darilo vám ostatným? Nie všetko dobré a bude mrzieť hlavne vás a zosúladíte svoje správanie
zlé sa objaví na vašich vysvedčeniach, i keď sme sa so školským poriadkom a základnými etickými nor−
to slovným hodnotením a známkami snažili vyjadriť mami. Som rada, že je mnoho vecí a úspechov, za
čo najobjektívnejšie. Hodnotiaca stupnica má len 5 ktoré Vás môžem pochváliť, čím nám robíte radosť.
stupňov a ťažko ňou vyjadriť napríklad vynikajúce Je to vaša aktivita pri športových, kultúrnych, dobro−
výsledky, ktoré ste opäť dosiahli v súťažiach a olym− činných a zberových akciách. Veľkú pochvalu si za−
piádach. Za chvíľu vystúpia na pódium tí najlepší z slúžite za úspešnú reprezentáciu školy na okresných,
Vás, ktorí si zaslúžia osobitné ocenenia.
krajských aj celoslovenských súťažiach, za usilov−
Chcem však povzbudiť a pochváliť aj tých žiakov, nosť, s akou ste zbierali papier, ekopaky , či ako ste
ktorí síce nemajú samé jednotky, ale boli snaživí a sa zapojili do zbierky Deň narcisov.
zlepšili si známky oproti polroku. Žiaľ, nie všetci zú−
Na záver mi dovoľte, aby som sa prihovorila našim
ročili svoje schopnosti a hlavne svojim lajdáckym najstarším žiakom, deviatakom, ktorí skončili jednu
prístupom k plneniu školských povinností si zapríči− z najdôležitejších etáp svojho života a od septembra
nili svoj neúspech. Traja žiaci budú musieť robiť oprav− zasadnú do lavíc stredných škôl ako prváci.
né skúšky v auguste, aby ukázali, že zvládli predpí−
Milí naši deviataci!
sané učivo a piati žiaci si budú musieť zopakovať
Rozlúčky bývajú väčšinou smutné, pretože sa roz−
ročník.. Vôbec nás tieto výsledky netešia. Myslím si, chádzajú ľudia, ktorí niečo spolu prežili, ľudia ,kto−

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
(Dokonč. zo str. 1)
Rekonštrukcia parku pri KD − je stavebné povolenie
vydané− čakáme na výzvu.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nálepkova−
bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a parku sa budú
môcť financovať z opatrenia 4.1 Regenerácia sídel
Rekonštrukcia chodníka pri ul. Osloboditeľov− projekt
rekonštrukcie štátnej cesty I/66 od križovatky Bacúch
po areál firmy Rettenmeier, ktorý dala vypracovať SSC,
je predmetom územného konania, ráta sa rekonštruk−
ciou pravostranného chodníka od ul. Dimitrovovej po
areál závodu Rettenmeier, chodníka pri chudobinci, pri
kultúrnom dome, vybudovaním autobusovej zastávky
pri Základnej škole, vybudovaním verejného osvetle−
nia na križovatke Dimitrovova, a od závodu Rettenme−
ier po križovatku Kukučínova, rekonštrukciu mosta cez
Ždiarsky potok a vybudovaním novej prístupovej ko−
munikácii do areálu Agrospoločnosti Polomka od kri−
žovatky Dimitrovova (táto komunikácia bude viesť zá−
roveň k bioplynovej stanici, je to priaznivá zhoda okol−
ností). Podľa informácií zo SSC je realizácia stavby na−
plánovaná na rok 2009, avšak záleží na ako rýchlo zís−
kajú právoplatné územného rozhodnutie.
Vybudovanie parkoviska pri lyžiarskom vleku a re−
konštrukcia mostu− Slovenský pozemkový fond nemô−
že zaslať kúpnopredajnú zmluvu, pretože na nej chýba
podpis námestníka, ktorý po schválení zákona o SPF
bude menovaný, starostom podpísaná zmluva bola na
SPF zaslaná dňa 11. 4. 2008 Nakoľko sa očakáva vý−
zva aj na toto opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj in−
fraštruktúry cestovného ruchu, po prevode pozemku
na obec bude môcť byť vydané stavebné povolenie.
Územné rozhodnutie je platné do 1. 8. 2008.
Gazdovský dvor −Polomka− projekt pre stavebné po−
volenie je objednaný u Ing.arch. Karkošiaka z L. Hrád−
ku, vypracoval už štúdiu, ktorá bola odsúhlasená. Pod−
ľa podmienok Programového manuálu pre ROP v
Opatrení 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regió−
nov sa však ráta len s rekonštrukciou kultúrnych pa−
miatok. Projekt sa dá napasovať do opatrenia 3.2 ako
budovanie TIK−ov, verejných wc. Prebieha schvaľova−
nie projektovej dokumentácie na SPP, nakoľko sa po−
číta s preložkou hlavného plynovodného potrubia.
Rekonštrukcia autobusových zastávok− bola spraco−

vaná projektová dokumentácia a bola zaslaná na vy−
jadrenie na SSC Bratislava. Ide o zastávky pri Bumba−
rase, v Hámre a na ul. SNP pri kríži. Budú z materiálov
kameň a drevo. Po získaní stanoviska SSC BA bude
vydané stavebné povolenie.
Výzva z 30. 5. 2008 ROP 4.2 Infraštruktúra nekomerč−
ných záchranných služieb − rezervácia termínov začne
01.7.2008, ide o hasičské a záchranné zbory a obecné
hasičské zbory pre Ministerstvom vnútra SR určené obce,
či Polomka je oprávneným žiadateľom sa preveruje, na−
koľko tento dokument nie je na internete.
2, Ministerstvo životného prostredia − Operačný
program Životné prostredia −. Bioplynové a fermen−
tačné stanice − sa budú podporovať pravdepodob−
ne v Operačnom cieli 4. Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocova−
nie odpadov, aktivita IV. Energetické zhodnocova−
nie biologicky rozložiteľných odpadov. Nie sú zná−
me nové skutočnosti. Na email v tomto znení minis−
terstvo zatiaľ neodpovedalo. Bolo ukončené verej−
né obstarávanie na vypracovanie projektovej doku−
mentácie Bioplynovej fermentačnej stanice a pro−
jektová dokumentácia sa vypracováva .
3, Ministerstvo hospodárstva− Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast− dňa 14.
4. 2008 bola vyhlásená výzva Prioritnej osi 3 Ces−
tovný ruch, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu pre produkty cestovného
ruchu s celoročným využitím a bola aj ďalšia výzva
pre cestovný ruch 9. 6. 2008, obec nie je však opráv−
nený žiadateľ.
4, Modernizácia verejného osvetlenia − grant pod−
porovaný Nórskym finančným mechanizmom − bol
zadaný audit verejného osvetlenia organizácii Ener−
getické centrum Bratislava, oddelenie Centrum pre
verejné osvetlenie, na základe výsledkov sa budú
robiť ďalšie kroky.
V bode rôzne sa poslanci zaoberali výstavbou ka−
nalizácie a s tým súvisiacimi pozemkovými problé−
mami, menovaním riaditeľa ZŠ v Polomke na zá−
klade výsledkov výberového konania, potrebe vy−
budovania čističky odpadových vôd pre potreby ly−
žiarskeho strediska, projektom obnovy verejného
osvetlenia, riešenia situácie občanov neplatičov a
údržbou obecných budov.
Diana Ďurčenková

STRANA 4
rých k sebe pútajú spomienky na dobré aj zlé chvíle.
Iste je to tak aj vo Vašom prípade. Za deväť rokov sa
toho udialo veľmi veľa, nech Vám teda v srdci zosta−
ne len to dobré a pekné, čo ste s nami spolu prežili.
Veľké ďakujem patrí Vašim pedagógom a rodičom,
ktorí Vás po celých deväť rokov viedli a učili, keď bolo
treba Vás pochválili , ale i pohanili. Verte, že to robili
len preto, aby Vás nasmerovali na tú správnu cestu.
A na úplný záver chcem vysloviť poďakovanie

všetkým pedagógom za ich úsilie a snahu dať Vám −
žiakom čo najviac vedomostí a skúseností, ďakujem
patrí aj ostatným zamestnancom školy za to, že za−
bezpečovali plynulý chod školy.
Želám Vám všetkým krásne prázdniny a dovolen−
ku,, aby sme sa v septembri vrátili do školy oddých−
nutí, zrelaxovaní a hlavne s novou chuťou do práce
a novými peknými predsavzatiami.
− riaditeľka ZŠ

Najúspešnejší žiaci ZŠ Polomka v uplynulom školskom roku
Vyhodnotenie školskej športovej súťaže
športovec 2007/2008
TOP 10
1. Matúš Jambrich, 6.A, 3040 bodov
2. Lucia Skalošová, 7.A, 2755
3. Maroš Predajňa, 8.A, 2265
4. Silvia Šuchaňová, 7.A, 1940
5. Marek Ološtiak, 8.A, 1850
6. Zuzana Buvalová, 7.A, 1815
7. Patrik Kubuš, 8.B, 1780
8. Jakub Kubuš, 9.B, 1680
9. Andrej Ďurčenka, 8.A, 1635
10. Miriam Fedorková, 7.A, 1515
Malá medaila − mladšie žiactvo
1. Matúš Jambrich, 6.A, 3040 bodov
2. Matej Kocprd, 6.A, 1185
3. Mikuláš Sakáč, 6.A, 1110
1. Simona Bodáková, 5.A, 845
2. Radka Piliarová, 5.A, 710
3. Martina Bodnáriková, 5.A, 630
Grand−Prix − školské súťaže
1. Matúš Jambrich, 6.A, 2320 bodov
2. Maroš Predajňa, 8.A, 1555
3. Andrej Ďurčenka, 8.A, 1075
1. Lucia Skalošová, 7.A, 2135
2. Silvia Šuchaňová, 7.A, 1545
3. Zuzana Buvalová, 7.A, 1390
Malá medaila − prípravka 1.−2. ročník
1. Lukáš Jagerčík, 2.A, 34 bodov
2. Jozef Šuchaň, 2.A, 32
3. Adrián Ševc, 2.A, 24
Malá medaila − prípravka 3.−4. ročník
1. Ján Majerčík, 4.B, 93 bodov
2. Brian Ďurčenka, 4.B, 80
3. Róbert Pohančaník, 4.B, 71
Malá medaila − prípravka 3.−4. ročník
1. Eva Jančová, 3.A, 26
2. Broňa Ďurčová, 3.A, 25
3. Barbora Fiľová, 3.A, 23
NAJLEPŠIE VÝKONY
Atletika
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu:
Lucia Skalošová − 3. miesto
Majstrovstvá Horehronia v cezpoľnom behu:
Lucia Skalošová − 1. miesto
Filip Vojtko − 1. miesto
Majstrovstvá okresu v atletike:
Katarína Michalcová − guľa − 3. miesto
Marcel Piliar − 60m − 4. miesto
Jakub Kubuš − guľa − 4. miesto
Stolný tenis
Majstrovstvá okesu družstiev:
Ján Horanský, Marek Ološtiak, Zdeno Švantner, Mi−
lan Jančo − 1. miesto
Majstrovstvá kraja družstiev:
Ján Horanský, Marek Ološtiak, Zdeno Švantner, Mi−
lan Jančo − 9.−13.miesto
ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA ŠKOLY
Ján Buvala, 9.A
− úspešná reprezentácia: fyzikálna olympiáda, che−
mická olympiáda, biologická olympiáda
− celoslovenská súťaž v pečení a zdobení perníkov
Maroš Horváth, 9.B
− úspešná reprezentácia: biologická olympiáda, che−
mická olympiáda, olympiáda slovenkého jazyka, ge−
ografická olympiáda, súťaži Polomké 4. zvony
Kristína Zlúkyová, 9.A
− úspešná reprezentácia: Hvezdoslavov Kubín, Po−
lomské 4. zvony
Veronika Predajňová, 9.B
− Olympiáda Anglického jazyka
Janka Lihanová, 9.B
− Polomské 4. zvony
Mária Hrablayová, 9.B
− úspešná reprezentácia v regionálnej súťaži spolo−
čenského tanca
Dagmar Cesnaková, 8.A
− Hviezdoslavov Kubín
Veronika Černáková, 8.A
− úspešná reprezentácia v recitačnej súťaži Jarun−
kovej jar, Polomské 4. zvony
Zuzana Piliarová, 8.A
− Polomské 4. zvony

Kristína Kubušová, 8.A
− Polomské 4. zvony
Mária Buvalová, 8.B
− celoslovenská súťaž v pečení a zdobení perníkov
Anastázia Bilan, 8.B
− úspešná reprezentácia: Polomské 4. zvony
Michaela Maruškinová, 8.B
− úspešná reprezentácia: Polomské 4. zvony
Zuzana Buvalová, 7.A
− úspešná reprezentácia: biologická olympiáda
1.miesto, biblická olympiáda
− celoslovenská súťaž v pečení a zdobení perníkov
− Polomské 4. zvony
Miriam Bošeľová, 7.A
− biologická olympiáda
Erik Greguš, 7.A
− olympiáda anglického jazyka 2. miesto
Silvia Šuchaňová, 7.A
− biologická olympiáda 3. miesto
Lýdia Martinelliová, 6.A
− biblická olympiáda
Lucia Babničová, 6.A
− biblická olympiáda
Mikuláš Sakáč, 6.A
− geografická olympiáda 4. miesto
Michaela Adamcová , 6.A
− Polomské 4. zvony
Simona Bodáková, 5.A
− úspešná reprezentávia v súťaži Jarunkovej jar
Miroslava Šušorová , 5.A
− Hviezdoslavov Kubín
Pavla Pisárová, 4.A
− Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko
Silvia Fedorková, 4.A
− Jarunkovej jar
Dominika Piliarová, 4.B
− Jarunkovej Jar
Kristína Dratvová, 4.B
− Hviezdoslavov Kubín
Adrián Ševc, 2.A
− úspešná reprezentácia v speváckej súťaži Ho−
rehronská valaška
Dochádzka
Veronika Vernárska, 3.A, Vzorná dochádzka
Janka Piliarová , 8.B, Vzorná dochádzka
Zber papiera
− Kolektív 3.B za 1. miesto v zbere papiera − 2000,−
1 žiak O 100kg
− Kolektív 4.A za 2. miesto v zbere papiera − 1 500,−
1 žiak O 99kg
− Kolektív 7.A za 3. miesto v zbere papiera − 1000,−
1 žiak O 96kg
Jednotlivci
− Tomáš Mikloško 2.A, za 1. miesto v zbere papiera
848kg
− Miriam Bošeľová 7.A, za 2. miesto v zbere papiera
823kg
− Patrik Kubuš 8.B, za 3. miesto v zbere papiera
613kg
EKOPAKY
− Miriam Bošeľová 7.A za 1. miesto
− Pavol Švidraň 5.A za 2. miesto
− Ján Švidraň
za 3. miesto
Súťaž “Policajt môj kamarát”
− družstvo 7.A získalo diplom a sladkú odmenu za
účasť v tejto súťaži
− družstvo 4.A získalo diplom a sladkú odmenu za
účasť v tejto súťaži
− Monike Dunajskej 7.A za reprezentáciu
− Timei Rusnákovej 7.A za reprezentáciu
− Kateríne Michalcovej za výborné umiestnenie v
medzinárodnej súťaži “EXPERT”
− udeľujeme diplom ZHM I. stupňa ZŠ za účasť v
územnom kole tejto súťaže
− udeľujeme diplom ZHM I. stupňa ZŠ za
účasť v územnom kole tejto súťaže
− diplom ZHM II. stupňa ZŠ
Súťaž Múdra Sova
− Filip Vojtko 5.A − 1. miesto
− Kristína Dratvová 4.B − 2. miesto
− Pavol Švidraň 5.A − 3. miesto
Starší žiaci
− Katarína Michalcová − 1. miesto
− Dagmar Cesnaková − 2. miesto
Súťaž Rozmýšľaj Hlavička
− Vladimír Račák − 1. miesto
− Pavol Švidraň − 2. miesto
Starší žiaci
− Maroš Horváth − 1. miesto
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