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DNI OBCE
POLOMKA
Srdečne Vás pozývame na

Dni obce Polomka
Sobota 30. 8. 2008
15.00 − prehliadka seniorských speváckych skupín
okresu Brezno
16.00 − vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy
v Polomke v kultúrnom dome
17.00 − futbalový zápas FC ROMA− FC GADŽO

a na Polomský deň
ktorý sa uskutoční dňa 31.8.2008 v Polomke
s nasledovným programom:
8.00 − 9.00 − privítanie hostí z Polomy a Gemerskej
Polomy v jedálni v areáli šport. štadióna
− sprievod obcou do kostola
10.00 − slávnostná svätá omša
v rímskokatolíckom kostole
− otvorenie minifutbalového turnaja troch obcí
12.00 − slávnostné zasadnutie obecného
zastupiteľstva
13.00 − polomský trojboj
14.00 − hasičská súťaž troch obcí
15.30 − vyhodnotenie všetkých súťaží
16.00 − vystúpenie folklórnych súborov troch obcí
− ľudová zábava až do rozlúčky s hosťami
Polomský deň sa uskutoční v areáli športového šta−
dióna, v prípade nepriaznivého počasia sa program
folklórnych súborov uskutoční v kultúrnom dome.

Horehronie po búrke
Foto: Peter Berčík
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Do tretice všetko dobré,
alebo úspech projektu ZŠ
Zlý stav ZŠ, nevyhovujúce podmienky ohrozujúce zdra−
vie detí, deravá strecha, schátralé WC na 2. poschodí,
veľký únik tepla cez okná a dvere, to sú veci, ktoré trápia
nás všetkých. Tento stav pohltí značnú časť rozpočtu ZŠ
a nezostávajú prostriedky na jej rozvoj.
Touto situáciou sa zaoberáme 21.1. 2008 sa zmenili podmien−
všetci − starosta, poslanci OZ a ky, a tak sa projekt musel do−
pracovníci obce intenzívne od pracovať, čo si vyžiadalo ďal−
roku 2004, kedy vyšla výzva na šie finančné prostriedky. Šikov−
podávanie projektov. Treba po− nosťou zamestnancov obecné−
dotknúť, že vypracovanie projek− ho úradu sa nám podarilo na
tov stojí veľa finančných internete zachytiť jeden z pr−
prostriedkov a mnoho úsilia.
vých termínov na podávanie
Do prvého kola sme sa pri− projektov. Potvrdilo sa pravidlo,
hlásili ako jediný z Horehronia že šťastie praje pripraveným a
už v roku 2005. Technickou 4.4.2008 sme zaregistrovali v
chybou firmy, ktorá nám vypra− Bratislave na ministerstsve vý−
covala dokumentáciu, náš pro− stavby a regionálneho rozvoja
projekt “ Revitalizácia ZŠ”. Pod−
jekt nebol úspešný.
Druhá žiadosť mohla ísť iba ľa pokynov z ministerstva sa
do tretieho kola. V tom čase už projekty vyhodnocujú 100 dní.
Veľká radosť nastala ráno
boli financie z fondov vyčerpa−
né, a tak sme skončili v zásob− 25.7.2008, keď sme sa z inter−
netu dozvedeli úžasnú správu.
níku projektov.
Pri vyhlásení novej výzvy Obec Polomka bola vyhodno−

tená kladne a dostane 16,8 mil
Sk ako nenávratnú čiastku na
projekt pod názvom “ Revitali−
zácia ZŠ”. K tejto sume obec
doloží 12,1 % t.j. 2,3 mil. Sk.
Hodnotím to ako veľký
úspech našej obce a všetkých,
ktorí na príprave a spracovaní
projektu pracovali, ale aj tých,
čo ich v tom čase na pracovis−
ku zastupovali. Je to teda v krát−
kom čase ďalší úspech. Po zís−
kaní 4 mil Sk z Enviromentál−
neho fondu na kanalizačné zbe−
rače a 1,2 mil Sk na viacúčelo−
vé ihrisko, ktoré sa má zreali−
zovať do konca roka 2008.
Využívam túto možnosť, ako
sa poďakovať všetkým spolu−
pracovníkom. Veď takýto
úspech dokáže povzbudiť a
dodať síl na pokračovaní v prá−
ci na ďalších projektoch v pro−
spech rozvoja obce.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Vzácny hosť na tohtoročnom rodeu
Každý rok druhú júlovú sobotu ožije Polomka erdža−
ním koní, country hudbou a modernými kovbojmi. Koná
sa totiž tradičné podujatie Polomský western. Aj tento
rok sa približne tisíc návštevníkov zišlo, aby povzbudilo
rekordný počet jazdcov a koní. Tohtoročné Rodeo u nás
v Polomke navštívilo niekoľko vzácnych hostí. Jednou z
nich bola aj poslankyňa NR SR pani Iveta Radičová. Ta−
kúto príležitosť som si nemohla nechať ujsť a pani po−
slankyňu som trochu vyspovedala.
Z médií sa dozvedáme, že sa
na Horehroní zdržiavate pomer−
ne často. Povedzte nám, ako sa
vám v tomto kraji páči a čím vás
učaroval?
− O Kráľovej holi som si spievala
ešte v čase, keď som ju videla len
na fotografiách. Celé Horehronie od
Telgártu až po Brezno pod majes−
tátnou Kráľovou hoľou je s mohut−
nejúcim Hronom jedna ľúbezná kra−
jina.
Žien v politike je ako šafránu a
úspešných žien ešte menej. Ako
vidíte Vy postavenie žien ako ta−
kých v našej spoločnosti?
− Zmena tradičného postavenia
ženy vo sfére práce pod vplyvom in−
dustrializácie a možná účasť na ve−
ciach verejných po získaní volebné−
ho práva nemá dlhú históriu. Vše−
obecné volebné právo si vydobyli presadzovanie práv žien a zrov−
ženy v Európe v roku 1906 vo Fín− noprávňovania ich spoločenského
sku, 1918 v Československu, v Ma− postavenia. Dá sa povedať, že za
ďarsku napríklad až v roku1945. deväťdesiat rokov sa u nás ženy po−
Účasť vo verejnej správe či vrcho− merne razantne zmocnili svojich
lovej politike je veľmi dôležitá pre šancí. Veď nám tisícročia vládli iba

muži, s výnimkou pár vládkyň. Na−
ďalej však pretrvávajú vážne rozdie−
ly predovšetkým v odmene za prá−
cu a znevýhodňovanie žien pri zís−
kavaní zamestnania z dôvodu ma−
terských povinností. Paradoxom pri
tom je, že na Slovensku majú ženy
vyššie vzdelanie ako muži, pričom
ale zastávajú menej vyšších pozícií

a ich uplatnenie sa v spoločnosti je
stále komplikovanejšie ako je to v
prípade mužov.
Okrem toho, že ste politička,
ste aj matka. Skĺbiť pracovné po−
(Dokonč. na str. 2)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
júl 2008
Narodení: 0
Prihlásení: 0
Odhlásení: Horváthová Mária, Sládkovičova 38
Siman Miloš, Sládkovičova 45
Miklošková Martina, Jánošíkova 14
Zomretí: Šuchaňová Magdaléna, Nálepkova 46 − 71 rokov
Kohútová Mária, Štúrova 41 − 83 rokov
Horváth Jozef, Komenského 45 − 71 rokov
Počet obyvateľov k 31. 7. 2008 − 3052

SPOMÍNAME
S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečky sa za Vás modlíme.
Nemohli ste tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budete stále žiť.
Dňa 18. augusta uplynie 25 rokov odvtedy, čo
nás navždy opustil náš milovaný otec, starý otec
a prastarý otec
Ján Mikloško
S láskou a úctou spomínajú dcéra Marta s rodinou, syn Ján s rodinou,
vnúčatá Paľko, Zuzka a Martin, pravnúčatá Lucka a Deniska.
...
Keď zomrie mama, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak mama vedel mať rád.
Dňa 16. júna 2008 uplynulo 10 rokov od smrti
manželky, mamy a starej mamy
Terézie Račákovej
S nehynúcou láskou spomínajú
rod. Račáková a rod. Račeková

STRANA 2

Vzácny hosť na tohtoročnom rodeu
(Dokonč. z 1. str.)
vinnosti s rodinou je isto nároč−
né. Máte na to nejaký recept?
Teraz mám šťastie, že na túto otáz−
ku neodpovedá moja dcéra. Dúfam
však, že by som z predmetu “mama”
neprepadla. Kým bola malá, prispô−
sobovala som svoje pracovné tem−
po jej potrebám, keď začala mať
svoj svet a už ma tak nepotrebova−
la, zmenila som garde. Veľmi mi, sa−
mozrejme, pomáhal Stano Radič a
starí rodičia. Pokiaľ nevytvoríme prí−
stupnú a dostatočnú sieť služieb pre
rodinu s deťmi, rébus rodina alebo
práca nebude mať iné riešenie, aké
som zvolila ja. A zároveň nevyrieši−
me ani nerovnaké postavenie žien
v spoločnosti.
Zo skúseností už určite viete
porovnať život žien a matiek v
meste a na vidieku, napríklad aj
v tomto síce krásnom, ale akoby
zabudnutom regióne Horehron.
Myslíte, že sa niekedy spôsob
života, možnosti a príležitosti s
mestom niekedy vyrovnajú?
− Vo Vašej otázke je tvrdenie, ako

keby život v meste bol lepší, výhod−
nejší, ako keby vidiek za mestom za−
ostával. Myslím si, že to všeobecne
naozaj neplatí. V čom je lepší život
vo Veľkom Krtíši v porovnaní naprí−
klad s Heľpou alebo Polomkou?
Viem, máte na mysli mestá, kde je
dostatok pracovných príležitostí,
lepší prístup k zdravotníctvu, vzde−
lávaniu a rôznym typom voľno ča−
sových aktivít. Ale táto charakteris−
tika zďaleka neplatí vo všetkých
mestách na Slovensku. Pokiaľ sú v
dosahu základné sociálne služby a
slušná práca, potom rozdiel medzi
mestom a vidiekom vyzerá úplne
inak. Nie náhodou ľudia utekajú z
veľkých miest bývať na vidiek. A nie
je to len o cene bývania. Spôsob
života prirodzene bude rozdielny v
meste a na vidieku. Dôležité však
je, aby samotné bývanie v meste
alebo na vidieku nebolo príčinou
znevýhodnenia.
A posledná otázka smeruje k
Vašej prezidentskej kandidatúre.
V prípade úspechu som pre−
svedčená, že sa budete zasa−

Brezinky v Meyenburgu

v mesiaci august 2008
Brozmanová Mária − Sama Chalupku 27 − 90 rokov
Oceľová Alžbeta, Štúrova 26 − 80 rokov
Švidraňová Helena, Komenského 26 − 80 rokov
Saksová Mária, SNP 105 − 85 rokov
Buvalová Emília, Štúrova 102 − 85 rokov
Švidraň František, Ždiarska 57− 90 rokov
Nech Vám úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte s nami tento krásny svet.
Oslávencom želáme veľa zdravia a ešte mnoho krás−
nych rokov života.

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

Vás pozýva na výhodný nákup tovaru
V ponuke:
tričká, ponožky, tepláky, 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

5%
Zľava

7%
Zľava

7%
Zľava

10%
Zľava

Kupóny na zľavu je možné využiť do 30. 9. 2008

dzovať aj o rozvoj regiónov ďa−
lej od západoslovenských. V
čom vidité najväčší potenciál
týchto regiónov napr aj nášho
v ich rozvoji?
− Horehronie je “tvrdý kraj”, ktorý
prirodzene vytvára odolných, hú−
ževnatých a veľmi pracovitých ľudí.
To je najväčší potenciál Horehro−
nia, ktoré dnes zápasí s vysokou
nezamestnanosťou, vysokou mig−
ráciou ľudí za prácou a s vysokým
podielom zamestnaní za veľmi níz−
ke mzdy. Hlavný zamestnávateľ v
regióne je dnes Podbrezová a sna−
ží sa Drevokombinát v Polomke.
Bez ducha podnikavosti, infraštruk−
túry, kvalitného menežmentu, vyu−
žitia Eurofondov, či prilákania sil−
ných investorov sa ani Strojsmaltu
v Pohorelej, či Sigme v Závadke
nepodarí zlepšiť zamestnanosť.
Boží dar pre kraj je príroda a lesy.
Horehronci dokážu určite vytvoriť z
Horehronia atraktívnu zónu turiz−
mu.
Zhovárala sa:
Diana Ďurčenková

Na podnet nášho krajana pracujúce−
ho v Nemecku ako čašník a tiež orga−
nizátor rôznych spoločenských podu−
jatí, sme dostali pozvanie na vystúpe−
nie v nemeckom Meyenburgu. Mesto
leží asi 140 km od Berlína. A tak sme
sa 13. júna skoro ráno vybrali na ces−
tu. Do autobusu sme nastupovali s ná−
dejou, že najbližších 1000 kilometrov
prežijeme v pohode a dobrej nálade a
v podvečer už predsa budeme v hote−
li. Nádeje i úsmevy nám však opadli
už pri českých hraniciach. Bolel nás “
celý človek” a vhodnú a relatívne po−
hodlnú polohu na cestovanie už nena−
chádzal nikto z nás. Mráz po chrbtoch
nám prešiel vo chvíli, keď nás milá pani
GPS− “ češka” informovala, že nás čaká
444 km diaľnice. Do Meyenburgu sme
dorazili približne o 20.30 a naši hosti−
telia nám museli ohrievať večeru, s kto−
rou nás čakali už od 19−tej. Po krát−
kych organizačných pokynoch, formál−
nych predstavovaniach a už po spo−
mínanej večeri, naši hudobníci zobrali
do rúk svoje nástroje a keď sme začali
spievať, všetci prítomní stratili reč a
zmohli sa len na úsmevy a potlesk, kto−
rý bol pre nás väčšou odmenou ako
tisíc slov. Boli prekvapení šikovnosťou
muzikantov, krásou piesní i silou na−
šich hlasov, “ takých mladých”− citujem.
Konečne sa aj na naše tváre vrátil
úsmev a opadlo prvotné napätie zo

stretnutia. V sobotu nás čakali raňaj−
ky, kde sme mali možnosť ochutnať
skvelé pečivo, ktoré si dokonca sami
pečú. Naše vystúpenie bolo napláno−
vané až na večer a tak nám naši hos−
titelia pripravili výlet loďou po krásnom
jazere, pár kilometrov od Meyenburgu.
Keď nadišiel
čas nášho vy−
stúpenia a my
sme sa objavili
v celej svojej
kráse − obleče−
ní v krojoch,
všetci išli na
nás oči nechať.
Hudbou a pies−
ňami sme vítali
hostí a keď sa
už všetci zišli,
asi o dve hodi−
ny neskôr ako
bolo pôvodne
plánované, začal sa náš trojhodinový
maratón tancov, spevov a hudby z
nášho regiónu, ale aj z iných oblastí
Slovenska, aby sme zdôraznili rozma−
nitosť kultúry jednotlivých regiónov. K
zlepšeniu nálady a tiež k tomu, aby
nám obecenstvo aspoň sčasti rozume−
lo, prispel náš už spomínaný krajan
Peťo, ktorého sme tiež obliekli do na−
šej košele a kološní. No a o tom, že
sme mali úspech svedčal nielen búrli−

vý potlesk po každom tanečnom, spe−
váckom či hudobnom čísle, ale aj tri prí−
davky, ktoré si vyžiadali čoraz väčším
potleskom. Usmievali a tlieskali aj naši
hostitelia, takže sme odviedli dobrú
prácu. Po skončení programu hudba
ešte hrala do zábavy a “na hotel” sme
sa vrátili až v neskorých nočných či skôr
v skorých ranných hodinách. V nedeľu
sme si veľa nepospali, keďže už o 9.30
sme sa vydali na spiatočnú cestu −
dlhých 15 hodín.
Čo ešte dodať na záver? Azda len
toľko, že sme spojili príjemné s uži−
točným, spoznali nový kraj, predsta−
vili sme sa v najlepšom svetle v
akom sme mohli a spravili sme Slo−
vensku− Horehroniu− Polomke dob−
ré meno. Keď sme odchádzali, or−
ganizátori nás ubezpečovali, že v
Nemecku nie sme poslednýkrát,
pravda ak budeme mať záujem. Čo
viac dodať.
Zuzana Pompurová

IZERCIA
Rýchla pôžička, bez ručite−
ľa, bezplatný odklad splátky,
bez dokladovania príjmu.
Tel: 0948020882.
...
Chcete byť finančne zabez−
pečení? Pracujú Vaše penia−
ze pre Vás? Tel. 0911 645
295.
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Folklór na Bielych Handľoch
Folklórny festival na Bielych
Handľoch v Braväcove sa konal
18. a 19. júla 2008. Bol to už 7.
ročník a Brezinky na ňom ne−
smeli chýbať. Deti z detského
súboru boli zaradené do poo−
bedňajšieho programu,, detí ako
smetí”. V tomto bloku vystúpili

popri folklórnom súbore Šťastné
detstvo z Brezna a tanečnom
krúžku detí z Materskej školy v
Braväcove. Vystúpenie sa na−
šim malým súboristom podarilo
a k celkovému dobrému zážitku
prispelo aj krásne prostredie no−
vého rekreačného zariadenia.

Našu pozornosť a obdiv si za−
slúžili aj tie najmenšie detičky z
materskej škôlky. Ich krôčiky a
hlásky síce ešte neisté, ale raz
isto príde čas, keď to všetkým
ukážu. Po vystúpení detí sme
neobišli ani stánky remeselníkov
s ich drevenými, prútenými a

gastronomickými výrobkami.
Nejednému z nás doma pribu−
dla drevená píšťalka či iná drob−
nosť na pamiatku. Mládežníci,
ženy a chlapi boli zaradení do
večerného programu “ Na dedi−
ne”. Spolu s nimi sa divákom
predstavili súbory Bukovinka z
Braväcova, Beňušianka z Beňu−
ša a Priechoďan z Priechodu.
Okrem zaujímavého programu,
ktorý sme videli, sme sa aj za−
smiali na príhodách, zážitkoch
a skvelom sprievodnom slove
Janka Jankova. Ani náš Milan
Šuchaň sa nedal zahanbiť a pri−
hodil nejakú tú prípoviedku aj z
našej dediny. A tak sa amfiteát−
rom ozýval smiech a v tejto

úžasnej atmosfére sa Brezinky
nestratili. Úžasná bola závereč−
ná spoločná kľaňačka všetkých
účinkujúcich.
V publiku sme zaregistrovali
aj našich Polomčanov. Sme
radi, že na folklór chodia, že sa
im páči a nesmelo dúfame, že
na tieto podujatia chodia aj za
našimi Brezinkami. Po tomto
bloku vystúpení nasledoval pro−
filový program folklórneho súbo−
ru Partizán. Bolo však už dosť
neskoro, večer pokročilý, deti
unavené a rodičia čakajúci na ne
isto ustráchaní. No stálo to za to
a už sa všetci tešíme na ďalšie
takéto podujatie.
D.Ď

Málo nás,
málo nás, poďte
ešte medzi nás

Folklórne leto
Breziniek
Na leto sa tešia hlavne deti, pretože ich očakávajú vy−
túžené prázdniny. Ale tiež dovolenkári, turisti, chalupá−
ri, ba aj zberači lesných plodov. A veľmi sa tešia i folklo−
risti a obdivovatelia ľudového umenia, lebo leto žije
folklórnymi festivalmi. Brezinky sa zúčastnili folklórne−
ho festivalu na Bielych Handľoch, kde nás úspešne re−
prezentovali deti, mládežníci i dospelí.
Miestny odbor Matice slo− vale spolu z detskými súbor−
venskej Dulovce, obec Dulov− mi z Rumunska, Chorvátska,
ce a Úrad pre Slovákov žijú− Srbska, Žiliny, Nových Zám−
cich v zahraničí v dňoch 26.7. kov, Hurbanova, Duloviec,
2008 a 27.7.2008 usporiadali Piešťan a Nitry. Dulovce,
12. ročník Južnoslovenských malá dedinka pri Komárne
detských a mládežníckych robí veľký festival. Obrovský
folklórnych slávností v Dulov− počet účinkujúcich hravo
ciach. Slávnosti sa konali pod zvládla “ hŕstka” organizáto−
záštitou prezidenta SR pána rov. Od srdečného prijatia,
Gašparoviča. Mediálnym cez kompletný servis počas
partnerom bolo Rádio Janka dvoch dní − či nám niečo ná−
Hraška. Je to prvé interneto− hodou nechýba, či máme dosť
vé rádio u nás, kde sa hráva jedla, bolo o všetko postara−
aj naše CD. Folklorista Igor né. Naši súboristi vystúpili v
Hraško nás sprevádzal celým sobotu vo večernom progra−
programom a na záver našich me “ Z domoviny” s progra−
mládežníkov spolu so Srbmi mom − Výhovorka býva hor−
označil za najlepších. Detský ká, Cez Polomku a Nevesty,
a mládežnícky súbor Brezi− a v nedeľu v galaprograme “
niek vystúpil na tomto festi− Kvety nášho rodu” s regrú−

tom a Dedkom. Pestrý a
hlavne zaujímavý program
končil, ako inak horehron−
skou pesničkou v podaní Igo−
ra Hraška v doprovode na−
šich muzikantov. Naše vystú−
penie neostalo bez odozvy.
Odniesli sme si okrem tých

najlepších dojmov z celého
podujatia aj slová uznania a
chvály na naše kolektívy. A
my starší aj zistenie, že aj v
malých dedinkách sa dajú
robiť veľké veci s veľkým srd−
com.
Marta Pisárová

Ak už máte dosť leňošenia a se−
denia pred televízorom a máte chuť
do práce v kolektíve, chcete zažiť
kopec srandy, dokonca si aj vylep−
šiť postavu, pridajte sa k nám.
FSk Brezinky Vás pozýva do svoj−
ho kolektívu − tanečného, spevác−
keho, ženského i mužského, tiež aj
hudobného.
Tanečná prípravka sa spúšťala v máji
2008, to však neznamená, že nie sme
ochotní vás všetko doučiť, poprípade
otvoriť novú skupinu prípravky. Pozý−
vame však nielen mladých, ale aj Vás
mužov a ženy rôzneho veku, ktorí máte
radi hudbu, spev a žilky Vám ožívajú
len čo začujete pár tónov muziky. Naši
hudobníci tiež radi privítajú posily rôz−
nych vekových kategórií a pohlaví. Nie
sme uzavretá komunita. Práve na−
opak, radi privítame všetkých záujem−
cov. Nečakajú vás žiadne skúšky či
konkurz. A ak si myslíte alebo azda
máte strach, že nie ste dosť dobrí, rých−
lo na to zabudnite. Ani my nie sme do−
konalí a musíme vydať veľa potu a úsi−
lia, aby sme dosiahli úroveň progra−
mov, ktoré ste už mali možnosť vidieť
a počuť. Sme veselí a máme stále nové
ciele a ambície, ako šíriť kultúru − ľudo−
vé tradície. Príďte a rozšírte náš kolek−
tív, aby sa ľudová hudba, spev, tanec
a dobrá nálada šírila medzi čoraz viac
ľudí. Môžete prísť v ktorýkoľvek piatok
na skúšku o 19.00 v kultúrnom dome −
vchod z boku, alebo telefonicky kon−
taktovať ktoréhokoľvek člena ( kontak−
ty− p. Ďurčenková Diana, obecný úrad,
090402160338).
Neverte rôznym “ mudrlantom”, ktorí
to vedia lepšie zo stoličiek hľadiska či
našim neprajníkom a závistlivcom, ktorí
nás očierňujú na každom kroku.
Príďte a presvedčte sa. Je pred−
sa lepšie raz vidieť a zažiť, ako hoci
tisíc ráz počuť. Tešíme sa na Vás.
kolektív FSk Brezinky

15. AUGUST 2008

Rodeo v Polomke
V drezúrových, rýchlostných a
pracovných disciplínach súťaži−
lo 48 pretekárov. Nejde len o na−
háňanie dobytka, akoby sa na
prvý pohľad mohlo zdať, ale sú−
ťažné disciplíny obsahujú aj také
prvky ako ovládanie koňa, po−
slušnosť a súhra medzi jazdcom
a koňom pri bežných prácach na
farme. Súťažiacich a hlavne ich
zverencov isto potešili novovy−
budované ustajňovacie boxy,
ktoré obec zhotovila na koľko tie
staršie už boli nevyhovujúce. Di−
vákov potešila a pretekárov po−

vzbudila návšteva podpredsedu
NR SR Milana Horta, ktorý ro−
deo v Polomke navštívil po dru−

hýkrát. Podujatie podporila aj po−
slankyňa NRSR p. Iveta Radi−
čová. Obec Polomka zvlášť ďa−
kuje p. Bullovej, predsedníčke
poľnohospodárskeho družstva

STRANA 4
Jasenie, za zapožičanie teliat,
bez ktorých by rodeo nebolo to
pravé orechové. Sme veľmi radi,
že sa podujatia osobne zúčast−
nila a spolu s našimi vzácnymi
hosťami dekorovala víťazov.
Nádherné slnečné počasie, hosť
programu skupina LOJZO a ve−
černá zábava s TULIBANDOU,
to bolo rodeo ako vyšité. Nebo−
la núdza ani o kuriózne situácie
s naháňaním a lasovaním dobyt−
ka a videli sme dokonca aj pád
koňa s jazdcom. Našťastie sa
celé podujatie zaobišlo bez ujmy
na zdraví jazdcov, návštevníkov,
koní i teliat. Tulibanda hrala
takmer do samého rána a nála−

da bola ozaj neskutočná. Obec
má v pláne naďalej zveľaďovať
športový štadión. Lavičky v hľa−
disku a nové ustajňovacie boxy
isto prispeli k celkovej pohode
podujatia. Na budúci jubilejný 10
ročník by obec chcela postaviť
novú budovu pre účely bufetu a
občerstvenia. Takže sa tešíme

Výsledky RODEO
12. 7. 2008
Trail − mládež
Karolína Bučková, Ranč 4C Bratislava
Trail − otvorená
1. Katarína Starovecká,
Wooden Dream ranch Zázrivá
2. Zuzana Stašíková, TJF−Quarter Riders
3. Alica Dzurenková, Ranč 4C
Western pleasure − mládež
1. Danica Polláková,
Wooden dream ranch Zázrivá
2. Ivana Mijanovská, Ranč Biela Voda
3. Alica Sochorová , Ranč Biela Voda
Western Pleasure − otvorená
1. Magdaléna Prokešová, Ranč Hosťová
2. Katarína Starovecká,
Wooden Dream ranch Zázrivá
3. Martina Miklušičáková,
Wooden dream ranch Zázrivá
Reining S
1. Kamil Beláň, Belkam ranč Bystrička
2. Viera Beláňová, Belkam ranč Bystrička
3. Magdaléna Prokešová, Ranč Hosťová
Pole bending − mládež
1. Nikola Ballová, Western Ranch Brezno
2. Monika Haboráková,
Ranč Luckyhorses
3. Marcela Pŕídalová,
Western Ranch Brezno

Pole Bending− otvorená
1. Roland Végh, Western Club Horvath−Vegh
2. Jozef Horváth, Western Club Horvath−Vegh
3. Lívia Legenová, Ranč Biela Voda
Barrel Race − mládež
1. Nikola Balová, Western Ranch Brezno
2. Monika Haboráková, Ranč Luckyhorses
3. Janka Paulíková, Kam.Ranč Slovenská
Ľupča
Barrel race − otvorená
1. Lívia Legenová, Ranč Biela Voda
2. Jozef Horváth, Western Club Horvath−Vegh
3. Lukáš Martinko, ML Hodkovce
Catle Penning
1. Lukáš Martinko, ML Hodkovce
2. Ján Kmeťo, DD Ranch
3. Zsolt Varga, Nyrwest Nýrovce
Lasovanie
1. Anton Gábor, Cornu Janovik
2. Peter Dulla, Kamenný ranč Slov.Ľupča
3. Boris Budaj, Silver Lake Ranch Galanta
Team Penning
1. Boris Budaj, Silver Lake Ranch Galanta
Giertli Zdenko, Kamenný ranč Slov.Ľupča
Peter Dulla, Kamenný ranč Slov.Ľupča
2. Urban Lubo, Ranč Blanc Ostrý Grúň
Janka Paulíková, Kam.Ranč Slovenská
Ľupča
Ferová Alexandra, JŠ Eysan
3. Labuda Peter, Ranč 4C Bratislava
Pandula Vladimír, JK Ranch HP
Almanová Veronika, Silver Lake Ranch Ga−
lanta

na stretnutie s priaznivcami tohto
športu a celkového country
životného štýlu. Zároveň ďaku−
jeme tým, ktorí toto podujatie
podporili: VÚC Banská Bystrica,
Dexia Banka Slovensko, Gamo
Banská Bystrica, AAA Auto a
Veľkopopovický kozel.
Diana Ďurčenková

Register obnovenej evidencie pozemkov
a právnych vzťahov k ním
− zasielanie výpisov
Po nariadení vykonania usporiadania vlastníctva k pozemkom v zmysle
zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiada−
nie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov Katastrálym
úradom v Banskej Bystrici na vypracovanie registra obnovenej eviden−
cie pozemkov boli vyhotovené výpisy z podkladov určeného operátu.
Za určený operát bol stanovený operát pozemkového katastra. Podkla−
dom pre zápis vlastníckych vzťahov bola určená pozemková kniha.
Okrem týchto podkladov preukazujúcich právny vzťah k nehnuteľnos−
tiam, boli pri zostavovaní registra použité: rozhodnutia o dedičstve, listy
vlastníctva, notárske osvedčenia a iné dostupné právne listiny. Register
bol vyhotovený pre katastrálne územie Polomka v obvode hraníc ka−
tastrálneho územia.
Osoby ktorým bolo priznané vlastníctvo v konaní ROEP sa stanú vlast−
níkmi po schválení registra Správou katastra v Brezne a jeho zápise do
katastra nehnuteľnosti.
Pozemok, vlastník ktorého zomrel a neprihlásia sa jeho právni ná−
stupcovia, alebo je neznámy, zostane v správe Slovenského pozemko−
vého fondu.
Preto žiadame, aby si vlastníci, ktorí dostanú výpisy z návrhu regis−
tra skontrolovali parcelné čísla, vlastnícke podiely, ale najmä adresy,
rodné číslo, u žien rodné priezvisko. V prípade, že dostanete viac vý−
pisov je potrebné skontrolovať a porovnať údaje na všetkých a v prí−
pade nezrovnalosti doložiť kópiu občianskeho preukazu, príp. rodné−
ho listu na potvrdenie správnosti údajov. Po vybavení námietok poda−
ných proti výpisu z návrhu registra, bude tento Správou katastra v
Brezne schválený, následne zapísaný do katastra nehnuteľnosti a vlast−
nícke práva budú vpísané do listov vlastníctva, v ktorých sa budú v
budúcnosti vykonávať zmeny na základe rozhodnutí o dedičstve, zmlúv
a iných verejných listín.
Vo výpisoch z návrhu registra nie sú uvedené parcely ktoré boli pred−
metom návrhov podľa § 11 zákona. Správny orgán o návrhoch vydá
rozhodnutia, ktoré budú účastníkom konania doručené.
Kompletný register ktorý sa skladá z písomnej a grafickej časti bude
zverejnený k nahliadnutiu v dňoch od 18.8.2008 do 18.9.2008 na Obec−
nom úrade v Polomke v pracovných dňoch : pondelok, streda piatok
vždy od 14,00 do 15,30 hod. V prípade potreby budú hodiny Obecným
úradom v Polomke upresnené podľa potrieb účastníkov konania.
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