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Nový Rok
Každý rok sa 1. januára schádzajú štátni a cirkevní predstavitelia v chrámoch,
aby spoločne prosili v prvý deň nového roka o pokoj a požehnanie pre svoj
národ. Nie je to inak ani v našej obci. Na novoročnej svätej omši sa zúčastnili
poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce p. Ing. Jánom
Lihanom, zamestnanci obecného úradu spolu s predstaviteľmi cirkvi a farník−
mi. Spoločne prosili o požehnanie pre Polomku a všetkých jej obyvateľov. Po
svätej omši na farskom úrade sa novoročný prípitok p. kanonika Jozefa Pa−
lušáka niesol v duchu prosieb o blaho našich občanov a farníkov. Slávnost−
ným príhovorom sa zúčastneným prihovorila pani Pohančaníková a modlitbu
pre túto príležitosť autorsky pripravila a predniesla pani Mgr. Oceľová. Na zá−
ver sa ku všetkým prítomným prihovoril starosta obce a spoločne podvihli
poháre k novoročnému prípitku. Veríme, že ako na Nový rok tak po celý rok sa
budeme spoločnými silami a spoluprácou snažiť o rozvoj našej obce.

Modlitba na Nový Rok
Vďaka, chvála, Tebe, Pane,
za mier, blaho v našom kraji,
pokoj svätý v Tvojom stane,
čo Pán v chráme veky tají.
Vďaka za zdravie i ducha dary,
za lásku blížnych, priateľov,
za pomoc, keď nie sú len zdary,
prijmime ju vždy s pokorou.
Vďaka za každé čisté snenie
a nový rána slnka svit,
z bludov a zlého prebudenie,
nech je tam každý, kde má byť.
Vďaka za vieru, lásku, nádej,
bez nich sme navždy stratení,
len čisté víno do čiaš nalej,
ak chceš byť sväto spasený.
A v Tvojom novom roku, Pane,
buď pri nás stále v každý čas,
nech už sa stane, čo sa stane,
vždy, Pane svätý, zachráň nás.
Daj nám vždy sily, odvahy
s Tebou pracovať na diele,
vyrovnať naše práva váhy,
udržať česť i rodiny celé.
Nech sa poddáme vyššej moci,
čo nemôže byť − bez Božej pomoci.
Ó, daj, Pane, zdravie, pokoj, svornosť, silu
ľudským synom, čo spravujú svet,
nech vždy robia činnosť Bohu milú,
nech zmení sa žitie v radosti náš kvet.
Za spoločné dobro cirkvi i dediny,
čo si ustanovil, Bože náš jediný,
zodpovedné, obetavé naše autority,
keď sú v núdzi, nepokoji, Pane, pomôž im vždy i Ty.
Pane, vyslyš naše prosby,
odvráť od nás zloby hrozby.
Nech je šťastný každý krok,
čo nám dáva Nový rok.
Mgr. Mária Oceľová
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NEPREDAJNÉ

Novoročný príhovor starostu obce Ing. Jána Lihana
Vážení a milí spoluobčania !
Opäť prežívame prvé hodiny nového roka, podá−
vame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme
svoje želania pre rok, do ktorého sme práve vstúpili.
Rok 2008, ktorý sme prežili v každoden−
ných radostiach i starostiach, zostane už
len v našich spomienkach a v našich či−
noch. Určite sa ho každý z nás snažil na−
plniť tak, ako najlepšie vedel, či už v ob−
lasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.
Pri pohľade na minulý rok ale najmä na
dni, ktoré sú pred nami je treba povedať,
že nadchádzajúce obdobie nebude pre
našu obec o nič ľahšie ako obdobia, ktoré ho pred−
chádzali. Mne dnes prichodí obzrieť sa späť za pre−
žitým rokom a aspoň v krátkosti zhodnotiť to, čo sa
nám podarilo v našej obci zrealizovať.
V rámci postupovej pomoci EÚ Slovensku sa vy−
tvorili podmienky aj pre našu obec, aby sme mohli
požiadať o pridelenie finančných prostriedkov v rám−
ci štrukturálnych fondov. Vypracovali sme niekoľko
projektov.
1. Koniec roka 2008 bol poznačený enormným
úsilím o vybudovanie športového areálu v základ−
nej škole, na výstavbu ktorého sme nemali ani me−
siac a získanie sumy 6,324 mil Sk bolo podmiene−
né jeho úplným vybudovaním. Po odovzdaní hoto−
vého ihriska čakáme refundáciu finančných
prostriedkov.
2. Z Enviromentálneho fondu sme získali 4 mil Sk
na výstavbu kanalizácie na ul. Sama Chalupku a
Dimitrovovej.
3. Z nadácie SPP a úradu vlády sme získali 1,2
mil Sk na výstavbu viacúčelového ihriska na špor−
tovom štadióne. Spoluúčasť obce bola v rovnakej
výške, čiže na toto ihrisko sme vynaložili 1.2 mil
korún z nášho rozpočtu.
4. Z ministerstva životného prostredia sme získa−
li refundáciu výstavby kanalizačných zberačov na
uliciach Janka Kráľa, SNP, Ždiarska a Jánošíkova
vo výške 6,14 mil Sk
5. Z nórskeho finančného mechanizmu sme zís−
kali 3,24 mil Sk na rekonštrukciu verejného osvet−
lenia
6. Azda najväčším úspešným projektom je revi−
talizácia Základnej školy, na ktorú sme získali 16,8
mil Sk
Keď to všetko spočítame − celková suma získa−
ných prostriedkov činí 37,7 mil Sk
Realizácia týchto projektov už stála obec v rámci
jej spoluúčasti nemalé finančné prostriedky. Počas
prác na týchto projektoch ste iste pocítili isté obme−
dzenia v iných oblastiach občianskeho života. Za
pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujem.
Napriek všetkým výdavkom na podanie a reali−
záciu týchto projektov a samotného chodu obce a
jej aktivít, obec Polomka vstupuje do roku 2009 s
kladným hospodárskym výsledkom.
Som tejto skutočnosti úprimne rád o to viac, že
obec má záujem o plnohodnotný život našich ob−
čanov.
K zvyšovaniu kvality vášho života iste prispela aj
rekonštrukcia obecného rozhlasu, doručovanie Po−
lomských noviniek priamo do vašich domácností a
v neposlednom rade oprava a rekonštrukcia budov
určených pre verejnosť.
Mnohých z Vás tak ako aj mňa teší, že občania
našej obce sa aktívne zapájajú aj do činností či už
športového, ľudového alebo umeleckého charak−
teru. Teší ma kvantitatívny ale aj kvalitatívny vzos−
tup našej Základnej umeleckej školy, ktorú navšte−

vuje viac ako 200 žiakov v rôznych umeleckých
odboroch, som rád že žiaci našej základnej školy
dosahujú skvelé výsledky v rôznych súťažiach od−
borného i športového charakteru, teší ma úspech
folklórnej skupiny Brezinky − všetkých jeho
zložiek −, ktorý sa prejavil na návšteve Eu−
roparlamentu v Bruseli, a postupoch na
súťaže folklórnych skupín na vyššej úrov−
ni. Počas uplynulého roka aktívne praco−
vali aj naši hasiči, futbalisti i členovia seni−
orskej Jednoty dôchodcov. Všetkým za
úspešnú reprezentáciu obce Polomka by
som sa rád úprimne poďakoval.
Pre mnohých z nás bol uplynulý rok plný činoro−
dej práce, ktorej plody budú užívať všetci občania
Polomky i jeho návštevníci. Ale čas nepostojí, ide
ďalej a s ním prichádzajú i nové úlohy. Rok do kto−
rého práve vstupujeme, bude veľmi zaujímavý i z
pohľadu spoločenského, nakoľko nás čakajú pre−
zidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu
a voľby do VUC. Našu samosprávu tak čaká množ−
stvo práce vyplývajúce nielen z každodenných po−
vinností.
V tomto roku sa budeme aj naďalej budeme usilo−
vať o získanie čo najväčšieho množstva finančných
prostriedkov z fondov EU. Pri príležitosti 10ročné−
ho jubilea podujatia Western a rodeo v Polomke sa
budeme uchádzať o organizovanie majstrovstiev
Slovenska v tomto športe. Budeme sa snažiť zrea−
lizovať plánované rekonštrukcie verejného osvetle−
nia, napojenia obecného rozhlasu na počítačové
riadenie, dobudovanie kanalizácie .V mesiaci janu−
ár čakáme vyhodnotenie projektu na kanalizáciu v
hodnote 36 mil Sk bez DPH. Podľa výsledku roz−
hodneme na ktorých uliciach budeme pokračovať.
S príchodom jari začneme s prístavbou a rekon−
štrukciou dnešného obecného úradu, plánujeme
dokončiť obklad na budove reštaurácie v lyžiarskom
stredisku. Z nášho podnetu sa vybudoval nový roz−
vod pitnej vody na ul Sama Chalupku, Novej, Di−
mitrovovej a ul. Štúrovej horná časť v celkovej dĺž−
ke 1,9 km. Obdobným spôsobom budeme apelo−
vať na vodárenskú spoločnosť a žiadať výmenu
vodovodných rozvodov na uliciach, kde sa bude
pokračovať s výstavbou kanalizácie. Viac pozornosti
plánujeme venovať priestoru nášho cintorína. V tej−
to časti je pripravený projekt na plochu s parkovací−
mi miestami a v pláne je aj rekonštrukcia nádvoria
domu smútku.
Milí spoluobčania, ako sami vidíte, máme s roz−
vojom našej obce veľké plány. Verím, že
sa Polomka pomaly ale isto stáva miestom na zemi,
na ktoré každý polomčan bude skôr či neskôr hrdý.
Dúfam, že sa Polomka, Vaša Polomka stane mies−
tom, kde je a bude radosť žiť.
V nastávajúcom novom roku Vám v mene svo−
jom a v mene svojich spolupracovníkov želám čo
najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite
prosím aj želanie pevného zdravia a pohody, nech
nás v našej obci neťaží nezamestnanosť a núdza,
nech vám robia radosť vaši potomkovia a nech sa
dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších.
S mojím želaním do nového roku sa chcem zá−
roveň i poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o rozvoj našej obce a jej zveľa−
ďovaniu: poslancom, pracovníkom obecného úra−
du, organizáciám, podnikateľom a živnostníkom a
všetkým ostatným kultúrnym, športovým, farským
a záujmovým organizáciám. No nielen im, ale aj
všetkým občanom, ktorým záleží na našej obci.
Šťastný Nový rok 2009
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Novoročné protiklady
Nádhera, pestrofarebný ohňostroj,
výbuchy ako z vojen čias.
Nevieš, či ešte stále si svoj,
zem plná rozbitých skielok z fliaš.

STRANA 2

Plán zvozu tuhého komunálneho odpadu v obci Polomka na rok 2009
Zvoz
Zvoz
Zvoz
Zvoz

1
2
3
4

−
−
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−

13.
14.
15.
16.

január,
január,
január,
január,

10.
11.
12.
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február,
február,
február,
február,

10. marec
11. marec
12. marec
13. marec

Zvoz 1 − ulice: Nová, Clementisova, Je−
gorovova, Zápotockého, Komenského hor−
ná časť a dolná časť, SNP horná časť vráta−
ne uličiek
Zvoz 2 − ulice: SNP dolná časť vrátane uli−

Koruna
Koruna na hlave kráľov,
koruna z krásnych vlasov
a koruna v mojej dlani,
tá dnes, je už vlani.

čiek, Dimitrovova, osloboditeľov od križovat−
ky smer Brezno, Jesenského, Sládkovičova,
Železničná, Hronská, Štúrova dolná časť,
Sama Chalupku
Zvoz 3 − ulice: Osloboditeľov od križovatky
smer Č.Skala, Kukučínova, Záhradná, Kaštieľ−
na, Hámor, Kraskova, Jánošíkova, Odbojárov,
Bernolákova
Zvoz 4 − ulice: Štúrova horná časť, Nálep−
kova, Janka Kráľa, Ždiarska

Plán zvozu separovaného odpadu v obci Polomka na rok 2009

Predavačkám
V kolíske záhadného eura
nie každý sa vie hrabkať,
vzdajme hold našim predavačkám
keď padla ťarcha na ich bedrá.
Mária Oceľová

Január − 7. 1. 2009
Február − 3. 2. 2009
Marec − 3. 3. 2009
Zber separovaného odpadu sa v roku 2009
vykonáva v zimných mesiacoch raz za mesiac
a trvá jeden deň. Pokiaľ sa nestihne separova−
ný odpad zo všetkých ulíc vyzbierať tak sa zbie−
ra aj na druhý deň. V letných mesiacoch sa
zber separovaného odpadu vykonáva raz za
tri týždne a trvá jeden deň. Pokiaľ sa nestihne

separovaný odpad zo všetkých ulíc vyzbierať
tak sa zbiera aj na druhý deň.
Žiadame občanov, aby odpad vykladali naj−
neskoršie do 7.00 hod v deň zberu.
Separujeme tieto druhy odpadu: sklo,
plasty, železo, papier, autobatérie, pneu−
matiky.
Celoročné plány zvozov obrdržíte pri zapla−
tení poplatku zavoz odpadu na rok 2009.

Poplatky za zvoz odpadu na rok 2009
v mesiaci január 2009
Mária Skubáková, Mlynská 10 − 85 rokov
Ján Skaloš, SNP 80 − 85 rokov
Pavol Švidraň, Kraskova 18 − 85 rokov
Mária Šušorová, Bernolákova 41 − 80 rokov
Ako ruža pekne kvitne, tak nech kvitne život Váš.
Nech Vám šťastie s láskou svieti, nech Vám žičí osud Váš.
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám pri vašom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho života
Srdečne blahoželáme.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december 2008
Narodení : Radič Samuel, Hronská 10
Vician Dominik, Sama Chalupku 4
Lilková Teraza, Janka Kráľa 36
Balážová Viktória, Osloboditeľov 41
Ridzoň Miriam, Záhradná 8
Prihlásení: Štefanová Iveta, Mlynská 6
Odhlásení: Oceľová Erika, Komenského 109
Oceľová Laura, Komenského 109
Mikloško Ján, Ždiarska 60
Zomretí:
Horváthová Anna, Štúrova 38 − 78 rokov
Majerčíková Magdaléna, Nová 18 − 93 rokov
Pohančaníková Mária, Jegorovova 1 − 76 ro−
kov
Mesiarkinová Elena, Kaštieľna 10 − 71 rokov
Brozmanová Mária, Železničná 6 − 85 rokov
Počet obyvateľov k 31.12.2008 − 3052

SPOMÍNAME
S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodí−
me,
pri plameňoch sviečky sa za Vás modlíme.
Nemohli ste tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budete stále žiť.
Dňa 22.12.2008 uplynul rok od úmrtia našej drahej
Anny Mikloškovej rod. Saksovej
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami, dcéra s
rodinou, sestry s rodinami a ostatná rodina

cich na internátoch 2 € − 60,−Sk
− je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve
školy.
Občania pracujúci v zahraničí a v mestách
na Slovensku /BA,KE/ − 4,5 € − 135,50 Sk.
− je potrebné doložiť fotokópie platných pra−
covných zmlúv.
Poplatok je nutné zaplatiť do konca marca
Študenti stredných a vysokých škôl bývajú− tohto roku.

1 osoba− neseparuje odpad
9 € − 271 Sk
Chalupári
20 € − 602,50Sk
Občania, ktorí separujú odpad
1 osoba
7 € − 211 Sk
2 osoby
14 € − 422 Sk
3 osoby
21 € − 633 Sk
4 osoby
28 € − 844 Sk

Celoživotné vzdelávanie
“Prichádzam do stareckých liet, stále súc života žiakom.”
Solón
O celoživotnom vzdelávaní v poslednom období stále viac
počúvame, alebo čítame v novinách. Slovenské legislatíva po−
užíva slovné spojenie “ďalšie vzdelávanie”. Čo si teda pod
pojmom celoživotné či ďalšie vzdelávanie máme predstaviť?
Ide o učenie sa po celý náš život. V predproduktívnom veku je
to vzdelávanie, ktoré využíva systém škôl od predškolských
zariadení až po vysoké školy a kde by sme mali získať kvalitné
vzdelanie pre prácu a život a tiež naučiť sa učiť sa. V produktív−
nom veku ide najmä o profesijné vzdelávanie a zvyšovanie
kvalifikácie alebo získavanie nových kvalifikácií, ale aj získava−
nie nových zručností a vedomostí potrebných pre život. V po−
produktívnom veku práve nové zručnosti a vedomosti pomáha−
jú udržať krok s dobou− s deťmi a vnúčatami. Ide najmä o zvláda−
nie nových technológií, čo v minulosti mohlo byť napríklad naučiť
sa ovládať bicykel, dnes − naučiť sa využívať internet.
Hnacou silou budovania celoživotného vzdelávania v kraji−
nách EÚ je poznatok, že rast národného blahobytu a konku−
renčnej schopnosti jednotlivých krajín sú závislé od ľudskej pra−
covnej sily, od vzdelania človeka a jeho schopnosti prijímať a
ďalej rozvíjať nové vedomosti a novú techniku. Vôľa ľudí vedo−
mostne rásť, neustále sa učiť, je jedným z najdôležitejších vý−
robných faktorov. Vzdelávací systém sa preto formuje tak, aby
vzdelávanie mohlo byť celoživotné.
Aj slovenské príslovie hovorí “Učíme sa celý život”. Vzdelanie
teda nezískavame len v školách, ale aj z kníh, časopisov, inter−
netu, učíme sa na rôznych kurzoch a tréningoch, učíme sa je−
den od druhého, učíme sa na vlastných chybách. A ak životné
skúsenosti spojíme so vzdelaním, máme veľa.
Občianske združenie TREND v spolupráci so Základnou ško−
lou v Polomke pripravilo pre obyvateľov Polomky, ale aj ľudí v
susedných obciach pre rok 2009 kurzy, ktoré by mohli byť uži−
točné občanom v ich celoživotnom vzdelávaní. Vedomosti, po−
znatky a zručnosti na nich získané sú určené pre praktické
využitie v práci a živote. Prvý kurz začne vo februári tohto roku,
ostatné budú nasledovať podľa záujmu. Do letných prázdnin
sú pripravené kurzy:
 Etiketa a spoločenský protokol
 Príprava na pracovný pohovor (komunikácia, prvý dojem,
životopis)
 Príprava na začatie podnikania (predpoklady pre podnika−
nie, riziko, rozhodovanie, podmienky pre začatie podnikania,
podnikateľský plán)
 Základy komunikácie (komunikácia, prvý dojem, vlastná
prezentácia/seba, organizácie, firmy, výrobku, produktu)

 Základy písania projektov
 Škola dobrého občana, alebo ako funguje miestna samo−
správa
 Základy práce na PC (word, excel), základy práce s inter−
netom
 Kurz práce s PC a internetom pre seniorov
 Pečenie a zdobenie medovníkov (pred veľkonočnými sviat−
kami)
Po prázdninách sa kurzy, o ktoré bude záujem, môžu zopa−
kovať, ale pripravené sú ďalšie:
 Pracovné stretnutia (typológia + príprava a vedenie)
 Organizovanie podujatí/aktivít, formy propagácie
 Trvalo udržateľný rozvoj komunity/územia
 Právny základ pre fungovanie mimovládnych nezisko−
vých organizácií, založenie občianskeho združenia
 Získavanie zdrojov, darcovstvo − pre verejnoprospešné
aktivity a charitu
 Strategické plánovanie v organizácii/komunite/regióne
 Vidiecky cestovný ruch − príležitosť pre ekonomický prínos
Alebo by vás zaujímali témy: poznávanie a využitie liečivých
rastlín, kompostovanie v domácnosti, zvládanie konfliktov, cu−
dzie jazyky, spracovanie digitálnej fotografie, maľovanie na
sklo, právne poradenstvo či cvičenie ako prevencia pred in−
kontinenciou moču? Aj takéto kurzy vieme, alebo sa pokúsi−
me zabezpečiť. Radi vyjdem v ústrety vašim potrebám, ale
dajte nám vedieť, aké sú, čo by vás zaujímalo.
Tiež chceme byť ústretoví v čase konania sa kurzov. Nieko−
mu by viac mohlo vyhovovať vzdelávať sa krátko a častejšie,
niekto si môže vyčleniť pre seba jedno popoludnie v týždni a
mladé mamičky často využívajú na svoje aktivity pondelok
dopoludnia (deti sú v škole a škôlke, navarené zostalo od
nedele). Privítame vaše podnety a odporúčania, ak ich doru−
číte vedeniu ZŠ v Polomke alebo pošlete na e−mailovú adre−
su michaela@polomcania.sk. Na tejto adrese získate aj ďal−
šie informácie o pripravovaných kurzoch.
Základný poplatok (školné) na účastníka kurzu je 1,75 €
na hodinu, minimálna dĺžka jedného kurzu 4 hodiny, spolu: 7
€. Školné bude vyššie pri prenájme techniky a špeciálnych
pomôcok (počítače v učebni, dataprojektor, rúra na pečenie...)
a pri nákupe materiálu a iných potrieb (potraviny, papier, far−
by...). Tiež sa môže zvýšiť, ak bude potrebné zabezpečiť lek−
tora s vyššími, nie len symbolickými požiadavkami na hono−
rár.
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte osem žiakov, alebo pri
zložení minimálnej sadzby za kurz 112 €. Čo z tejto sumy
OZ TREND bude musieť zaplatiť: Honorár lektorovi − lektor−
(Dokonč. na str. 3)
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Na tri Krále

Trojkráľovým sviatkom sa zavŕšili vianočné a novoročné
sviatky. Tradične sa v tento deň zišli na obecnom úrade
predstavitelia obce a cirkvi, aby spoločne vyjadrili vôľu
úzkej spolupráce. Vysvätením obecného úradu dali požeh−
nanie pre prácu pre dobro všetkých občanov a farníkov.

Z histórie...
Písal sa rok 1710, keď v Polomke následkom moru zahynulo 1086 obyvate−
ľov. Mor zachvátil aj dobytok. Zahynulo 230 kráv a vyhynuli skoro všetky ovce.
Vtedy Polomčania prosili grófa Štefana Koháryho o strpenie a zároveň prosili,
aby im panstvo od 1000 šindľov 2 zlatky namiesto 1,50 zlatiek platilo, že nemajú
prostriedky na zaplatenie svojej dlžoby voči panstvu a sťažovali sa aj na pro−
vízora panstva Samuela Dražkóciho, ktorý sa im vyhrážal väzením, ak dlh neza−
platia v stanovenej lehote. V sťažnosti Štefanovi Kohárymu Polomčania píšu, že
ich panskí úradníci väznia aj pre malú nezaplatenú sumu. Pomocou hajdúchov
vynucujú od nich naturálie a nútia ich do roboty na panskom. Citát zo sťažnosti:
,, Welkej psote lidé sú položení, že i po tri ti dne kus chleba nejedá mnozí lidé,
neprehladujú na to muránski oficírove, tim wicej a wicej sužujú...´´
Úryvok podľa knihy Polomka.

Celoživotné vzdelávanie
né, prenájom miestnosti, honorár za ma−
nažovanie kurzov (administratíva, účtov−
níctvo), bankové poplatky, základný ma−
teriál pre výučbu.
Prvý kurz Etiketa a spoločenský pro−
tokol sa uskutoční v dňoch 16.−19. febru−
ára v priestoroch ZŠ v Polomke v čase
od 17.00. do 19.00. hodiny. Trvanie kur−
zu: 8 hodín, cena na osobu: 14 €, lek−
tor: Michaela Heretová.
Kurz bude mať dva tematické okruhy:
Etiketa všedného dňa
 Dopravné prostriedky
 Vstupovanie do miestnosti, odchá−
dzanie
 Predstavovanie sa a predstavovanie,
podávanie rúk, vizitky
 Vykanie, tykanie
 Na pracovisku (pracovné stretnutia,
korešpondencia, telefonovanie, bonton
na internete)
Ideme do spoločnosti
 Návšteva (obed, večera)

 Kino, divadlo, výstava, koncerty
 Návšteva denných a nočných podni−
kov
 Spoločenské podujatia (pozvánky, ob−
lečenie, tanec)
 Domáce slávnosti, oslavy (stolova−
nie, zasadací poriadok)
Prihlášky získate v ZŠ alebo na adre−
se michaela@polomcania.sk. Prihlásiť
sa môžete do 12. februára.
Tešíme sa na vaše podnety a námety
a najmä na chvíle strávené s vami pri
vzdelávaní. Budeme radi, ak nová inicia−
tíva OZ TREND bude prínosom pre ob−
čanov, veď ako povedal Matej Beňo z
Ústavu informácií a prognóz školstva v
Bratislave: “Perspektívu majú ľudia, kto−
rí budú veľa vedieť, chcieť poznať a raci−
onálne uvažovať. Existenčná otázka bu−
dúcnosti sa však vynára v súvislosti s
výchovou aktívnych občanov, a nie vzde−
laných cynikov”
M. Heretová

Anketový lístok
Celoživotné vzdelávanie
OZ TREND
Odpovede doručte, prosím, vedeniu ZŠ v Polome, alebo
elektronicky na michaela@polomcania.sk. Ďakujeme.
Aké témy by vás zaujímali, v čom by ste sa chceli vzde−
lávať?
Z akej oblasti by ste chceli získať vedomosti?
V akom čase by vám vzdelávanie vyhovovalo? Označte X.
1. od 17.00. do 19.00. hodiny niekoľkokrát týždenne
(2 až 4 krát)
2. od 16.00. do 20.00. hodiny jedenkrát týždenne
3. od 08.00. do 12.00. hodiny jedenkrát týždenne
4. V inom čase:

STRANA 3
Je krátko po Vianociach, ešte
je v nás všetkých ten nezabud−
nuteľný pocit vianočnej pohody
a vianočnej atmosféry, ktorý sa
nedá zažiť v inom čase, len v
čase vianočnom. Ešte stále vní−
mame vôňu vianočného strom−
čeka, teplo vianočnej sviečky,
radosť zo stretnutia s blízkymi,
príbuznými a známymi. A záro−
veň je tu už skutočnosť všed−
ných dní nového roka. Je to roz−
hranie toho, čo sme v minulom
roku prežili a toho, čo nás ešte
čaká. A to je chvíľa na krátke
obzretie sa dozadu, na to čím
sme na konci roku žili my senio−
ri.
Nuž prežívali sme všetko to čo
ostatní mladí a mladší obyvate−
lia Polomky. Pravdou je, že hlav−
nou témou rozhovorov nás star−
ších, bolo zdravie. Všeobecne
sa hovorí, že zdravie je tým naj−
vzácnejším v živote ľudí. Že je
to pravda si však ľudia uvedo−
mia obyčajne vtedy, keď pribud−
nú rôčky. Čo nás seniorov v tej−

Čaro Vianoc
v Polomke
to súvislosti potešilo? Nuž aj to,
že sme za niektoré lieky v mi−
nulom roku platili menej. Ale čo
nás netešilo, bol stav zdravot−
ných služieb. Nedávno som po−
čula, že jednu pacientku od nás
neprijali na vyšetrenie vo veľkej
nemocnici v krajskom meste
preto, lebo prístroj na vyšetrenie
je len jeden a lekári uprednost−
ňujú najnaliehavejšie prípady.
Takže naša občianka príde na
rad o 4 mesiace alebo vôbec nie.
A to je smutný prípad. A práve
vtedy som si uvedomila, že nie−
kedy nevieme oceniť prácu na−
šej polomskej lekárky a lekárov,
ktorí nám pomôžu vždy, keď po−
moc okamžite potrebujeme.
A čo nás cez Vianoce poteši−
lo? Všetkých v Polomke určite
potešili deti koledníci s Dobrou
Novinou, ktorí navštívili naše prí−

Hady (miestna povesť)
“Na dereš s ním! Dajte mu darebá−
kovi lakomému! Keď nechce platiť on,
vyplaťte mu vy, ale poriadne! Nase−
kajte mu − 25 palíc!” V záchvate his−
terickej zúrivosti vrieskal verný slu−
žobník Muránskeho panstva, provízor
Dražkóci. Darmo Ďurík, darmo pro−
sil, jachtal: ,,Milosť, pán veľkomožný,
zmilujte sa.” Zdrvený Ďurík sa plazil,
pred správcom, objímal a bozkával
mu zablatené špinavé topánky a
úpenlivo obracal zrak k jeho tvári.
Spupný správca surovo kopol do po−
otvorených Ďuríkových úst a v kaluži
krvi sa zabeleli dva zdravé Ďuríkove
zuby. Polomský provízor Dražkóci ne−
poznal milosti. A prečo by aj, keď jeho
pán gróf Štefan Koháry sa topí v bo−
hatstve a veď on zďaleka toľko ne−
nadobudne, no však dobre padne vy−
tĺcť z tej poddanskej čvargy každú
zlatku, alebo aspoň denárik, veď
predsa aj on je pán veľkomožný a
dennodenne sa musí stretávať s tými
smradľavými sedliakmi.
Temnice panského domu boli pre−
plnené biednymi, ubitými poddanými
a brucho správcu Dražkóciho sa za−
okrúhľovalo a rástlo, div pomaly ne−
prasklo. Jeho lakomosť nemala dna.
Nedeľný obed bol výdatný, takže
po tom pečenom prasiatku, kačke a
kurčati jeho smäd neuhasilo ani vy−
nikajúce polomské pivo. A čo tak pre−
behnúť jeho vraníky na Dvojky do

Petríkova. Keď sa napije vody zo
studničky, od nej mu vytrávi všetko,
aj keby ježa zjedol. Podnapitý, smäd−
ný a malátny v letnej horúčave ne−
hľadel, čo pije. Len chľaptal a chľap−
tal, takže sa mu z hadích vajec v bru−
chu vyliahli hady. Hady, o ktorých
správca nevedel, ho v bruchu tlačili
a čosi ho ťahalo opäť k tej studničke.
,,Ach ja hriešny, čo len so mnou
bude?” lamentoval nad sebou, “mu−
sím sa ja zasa tej vody napiť”. Ako
sa tej vody napil, hady z neho po−
ďho do studničky. Tam sa vykúpali a
v zapätí sa jeden po druhom znovu
do správcovho brucha vtiahli. A ten
keď videl, čo v sebe nosí, sipel od
hrôzy a sipeli i hady, takže sa celá
dolina ozývala hadím sipením. Prišiel
ten domov. ,,No, žena moja, so mnou
je už zle, zlý duch ma má v moci. V
mojich útrobách sú hady!”. “No keď
je tak, tak na zlô so zlým. Pôjdeme
my ku veštici bylinkárke”. A tak šli ku
tej veštici. Od veštice hnali kone rov−
no ku studničke, lebo tam museli byť
na pravé poludnie na sv. Jána, keď
svätý zvon zazvoní. Správca chva−
tom odtrhne vädnúcu svätojánsku
zelinu, zakrúži ňou trikrát nad stud−
ničkou a v chvate pije zo studničky
vodu. Hady túžiace po osviežení,
vyskáču zo správcovho brucha do
studničky a dvaja mocní hajdúsi
správcu rýchlo vteperia do koča a už

bytky cez vianočné sviatky. Radi
sme ich prijali, pekné vinše sme
si vypočuli a deti odmenili. Vie−
me, že cieľom tejto koledy bola
pomoc chudobným deťom v juž−
nom Sudáne, Keni a Ugande.
Náš odkaz pre ne: ,, A vy dietky
naše milé, spievajte si v každej
chvíli, spievajte si vždy a všade,
tie krásne piesne naše.
Veľkú radosť nám urobili aj
naši polomskí chlapi svojím nád−
herným spevom a vinšmi. Po−
čúvať ich na svätej omši v na−
šom kostole na Nový rok bol
naozaj zážitok. Ďakujeme im. A
čo zazelať nám všetkým do No−
vého roka?
Naším deťom dobrých učiteľov
a naším učiteľom len dobrých
žiakov. Všetkým pracovníkom
obecného úradu veľa sily, aby
problémy riešili s úsmevom k
spokojnosti nás všetkých. A
nám seniorom, všetko dobré, ale
najmä zdravie a Božie požehna−
nie.
Mária Horváthová
ženú kone ozlomkrky, dobre že sa
nepolámu. Tu hady za nimi, na
chvosty stávali a hádzali sa za ko−
čom. Neviem, neviem, ako by bol
správca pochodil, nebyť svätoján−
skej zeliny, ktorú si celý čas na
ústach držal. Lenže ani hady už
ďalej nemohli, lebo ich moc sa skon−
čila tam, ako sa skončil petríkovský
potok. Mal Dražkóci z pekla šťastie,
pretože už pred Vôňacom kone od
námahy na mieste pokapali. “Vy ne−
podarenci nepodarení, za čo vás
platím, už tu mali byť nové kone!”.
A hajdúsi vyplašení, aby ich tie hady
nedobehli, behom na panský majer
po dva páry oddýchnutých koní.
Rýchlo zapriahli a to sa dedina ne−
stačila čudovať, čo sa to s ich správ−
com deje.
Chvíľu sa ešte zotavoval i kajať sa
začal, no čert nespí a nebude zo psa
slanina ani z vlka baranina. Keďže
už žiadnej vode neveril, vymenil ju
za tokajské víno a už len potom ešte
viac zdieral poddanský polomský ľud.
Dlho to však už netrvalo, pretože aj
dobrého veľa škodí.
Na provízora alebo správcu Draž−
kóciho ľud zabudol, ale na jeho trest
pre lakomosť a krutosť nikdy.
− Povesť napísala Mária Oceľová na
základe idey, ktorú vyjadril Milan
Šuchaň podľa ľudového rozprávania
jeho už zosnulej starej matky Agne−
sy Šuchaňovej.

Praktické rady pre rodičov
k zápisu dieťaťa do ZŠ
Ako zapísať dieťa na základnú školu?
 Každý rok prebieha zápis do základných škôl od 15. januára do 15. februára − presný
dátum zápisu určuje riaditeľ príslušnej školy. V našej ZŠ sa zápis uskutoční 4. 2. 2009, v
stredu o 15 hodine v budove MŚ .
 Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v
prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Miesto tr−
valého pobytu preukáže údajmi z občianskeho preukazu, vyplnený protokol o zápise dieťa−
ťa, ktorý rodičia obdržia v materskej škole, prípadne v základnej škole.
 Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované
(je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič
vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učite−
ľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny peda−
góg.
SŠÚ Polomka v spolupráci so ZŠ Polomka
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STRANA 4

Cestovný poriadok SAD Zvolen
Platný od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009

Zastávka Polomka
Bacúch pomník, 14.23x,
Brezno ul. ČSA 4.52x cez B, 5.00x cez B, 5.00a, 5.03x, 6.05xcez B, 6.20x, 6.54c, 6.55x cez B, 7.03x,7.12x,
7.12a, 7.28x, 7.50x cez B, 7.52a,8.38a, 8.53x, 9.26x, 9.42x cez B,10.34x, 10.35x, 10.57x,11.49, 12.15x, 12.53x
cez B, 12.54a cez B, 13.01x, 13.04x, 14.28x, 14.28a, 15.14, 15.49, 15.50x, 15.55a cez B, 16.20b cez B,
16.49x,17.15x, 17.19a, 17.46N cez B, 18.04x, 19.04a, 19.34, 20.58 cez B, 22.29x cez B, 22.34a
Brezno nemocnica 6.05x, 7.03x, 7.28x, 8.53x, 9.26x, 10.34x, 10.57x, 12.53x
Podbrezová autobus. stanica 5.00x, 6.20x, 6.55x, 7.12x, 7.12a, 15.14, 15.55a, 17.46N
Podbrezová ŽP a.s. 5.00a, 12.54a, 13.01x, 20.58
Valaská P, závod ŽP a.s. 4.52x, 12.53x
Banská Bystrica SAD 5.00x, 6.20x, 7.12x, 7.12a, 15.14, 15.55a, 17.46N
Banská Bystrica Rooseveltova nemocnica 5.00x, 6.20x,
Závadka nad Hronom 5.33a, 5.33x, 6.31x, 7.09x, 7.13a,8.40x, 9.15x, 9.20x, 9.34, 9.55x, 10.41x, 11.10a, 11.25x,
11.57, 12.29b, 13.18x, 13.24a, 13.49x, 14.46x, 14.58x, 15.07x, 15.24a, 15.56x, 16.09,16.18x, 16.30x, 17.04x,
17.30, 18.15c, 18.45x, 18.46a, 19.39,20.30N 20.51b, 21.37, 23.11
Heľpa obchodný dom 5.33a, 5.33x, 6.31x, 7.09x, 7.13a,8.40x, 9.20x, 9.34, 9.55x, 10.41x, 11.10a, 11.25x,
11.57, 12.29b, 13.18x, 13.24a, 13.49x, 14.46x, 14.58x,15.07x, 15.24a, 15.56x, 16.09,16.30x, 17.04x, 17.30, 18.15c,
18.45x, 18.46a, 19.39, 20.30N, 20.51b, 21.37, 23.11
Pohorelá, žel. stanica 5.33a, 5.33x, 6.31x, 7.09x, 7.13a, 9.34, 9.55x, 10.41x, 11.10a, 11.25x, 11.57, 12.29b,
13.18x, 13.24a, 13.49x, 14.46x, 15.07x, 15.24a,15.56x, 16.09,16.30x,17.30, 18.15c, 18.45x,18.46a, 19.39, 20.51b,
21.37, 23.11
Pohorelá Obú 5.33a, 6.31x, 9.55x, 10.41x, 11.57, 13.49x, 14.46x, 15.56x, 16.30x, 18.15c, 20.51b
Pohorelská Maša 5.33a, 5.33x, 7.09x, 7.13a, 9.34, 11.10a, 11.25x, 11.57, 12.29b, 13.18x, 13.24a, 13.49x, 15.07x,
15.24a, 16.09, 16.30x, 17.30, 18.45x, 18.46a, 19.39, 21.37, 23.11,
Šumiac ObÚ 5.33a, 5.33x, 7.13a, 9.34, 11.10a, 11.25x, 12.29b, 13.24a, 13.49x, 15.07x, 16.09, 16.30x, 17.30,
18.45x, 18.46a, 23.11
Telgárt ObÚ 5.33a, 7.09x, 7.13a, 9.34, 11.10a, 11.25x, 12.29b, 13.24a, 13.49x, 15.07x, 15.24a, 16.09, 16.30x,
17.30, 18.46a, 23.11
Diaľkové linky Prešov 8.30 f11, Spišská Nová Ves 19.25x , Zvolen 7.20x
Vysvetlivky:
cez B − cez Bacúch
x− premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12,25.12,26.12, 1.1, 6.1, 10.4, 13.4, 1.5, 8.5, 1.9, 15.9, 17.11.
a − premáva v sobotu a nedeľu a 24.12,25.12,26.12, 1.1, 6.1, 10.4, 13.4, 1.5, 8.5, 1.9, 15.9, 17.11.
b− premáva v pondelok až sobotu, nepremáva 24.12,25.12,26.12, 1.1, 6.1, 10.4, 13.4, 1.5, 8.5, 29.8, 1.9, 15.9, 17.11.
c− premáva len v dňoch školského vyučovania
N − premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania
f 11 − nepremáva od 24.12 do 1.1, od 11.4 do 13.4
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