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77. výročie
Polomskej vzbury
Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorými vyvrcholilo protiexekučné hnutie slovenského ľudu, sa datuje 12. novembra 1932. V tento deň rozhorčení občania zabránili vykonať exekúciu v prospech bohatého krčmára zhabaním majetku
polomskej vdovy. Exekučných úradníkov a ozbrojenú četnícku
asistenciu sa snažili vyhnať z obce. V prestrelke zahynuli J. Piliar z Bacúcha a J.Pohorelec z Polomky. Ťazko ranený bol J.
Kotrčka z Polomky.
Tieto udalosti a obete na životoch sme si uctili položením venca pri pamätnej tabuli na kultúrnom dome.

Oslava folklóru v Polomke
Pri príležitosti 55. výročia vzniku Folklórnej skupiny Brezinky a 15. výročia obnovenia činnosti Detského folklórneho súboru Brezinky bol premietnutý spomienkový dokumentárny film o histórii folklóru v Polomke. Film obsahuje
množstvo historických materiálov, fotografií, video záznamov ako aj výpovede bývalých a súčasných vedúcich Breziniek. Tento film vo forme 2 DVD nosičov si môžete objednať a zaplatiť do konca novembra v kancelárii v kultúrnom
dome u pani Ďurčenkovej. Cena 2 DVD je 15 €.
Zároveň si môžete objednať a zaplatiť aj záznam zo
slávnostného programu uvedeného pri tejto príležitosti
7.11.2009. Cena 2 DVD je 15 €

Aj tento rok Vás srdečne pozývame na
Silvestrovskú zábavu
dňa 31.12.2009 o 19.30 hod v priestoroch
reštaurácie Bučnik.
Cena vstupenky: 20 €/ 602,50 Sk
V cene vstupného je zahrnuté: aperitív, slávnostná silvestrovská večera, káva, 0,375 l Hubert na osobu,
po polnoci kapustnica.
O príjemnú atmosféru a dobrú zábavu sa postará DJ.
Príďte sa k nám zabaviť a privítať príchod Nového roka
aj so svojimi priateľmi.
Rezervácia vstupeniek: 0910 954 639, 6193 138
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Mária Oceľová
Je tu chlad, pokoj, tušenie,
mraky z mesiacov tmavých z olova
sychravý dážď i vietor jesene
postupne všetky zaženie.
A začne všetko odznova?
V srdci je láska, drahokam.
Kam ho ísť hľadať? Kam? Kam? Kam?
V preddušičkovom období v piatok 30.10.2009 o 14.00 hod. na mieste februárového železničného nešťastia v Polomke sa zhromaždilo 90 občanov mesta Bánoviec a okolo 130 občanov z Polomky na pietnej slávnosti odhalenia pamätnej tabule všetkým občanom Bánoviec a blízkeho okolia, ktorí tu
tragicky zahynuli.
Po smútočnom prelúdiu v podaní miestnych senioriek zaznela pieseň – Zahučali
hory. Na pôsobivú báseň naviazal starosta obce Polomka a v závere svojho príhovoru vyzval primátora Bánoviec nad
Bebravou, aby odhalil pamätnú tabuľu.
Počas tohto aktu znela pieseň v podaní
miestneho cirkevného spevokolu – Zaleť duša ku hviezdam. Krojované dvojice položili k tabuli horiaci oheň, lampu
a kyticu kvetov.
Následne občania z Bánoviec položili
k tabuli veniec, kytice a bánovský zbor zaspieval bánovskú znelku, ktorá všetkých
hlboko dojala. Potom primátor Bánoviec
predniesol svoj pôsobivý príhovor.
Náboženská časť pietnej slávnosti sa
začala piesňou – Blíž k tebe, Bože môj.

Miestny dekan vykonal obrad požehnania
pomníka, cez požehnanie znelo Requem aeterna v podaní miestneho cirkevného spevokolu. Po príhovore rímskokatolíckeho dekana z Bánoviec sa prítomným prihovoril evanjelický farár z Bánoviec. Pobožnosť bola ukončená spoločnou modlitbou – Verím v boha a s prosbou za pokoj zosnulých, po ktorej evanjelický farár z Bánoviec a miestny dekan
udelili prítomným požehnanie.

Zasadalo obecné
zastupiteľstvo
Brezinky oslavovali
Mliečny program
pre ZŠ
Ako sme volili

NEPREDAJNÉ
Bánovský zbor zaspieval – Slovensko
moje, otčina moja, čím bola pietna slávnosť ukončená.
Toto zhromaždenie upevnilo medziľudské vzťahy všetkých prítomných, tu
sa nepociťovali rozdiely medzi hosťami
a domácimi, medzi evanjelikmi a katolíkmi, veriacimi a neveriacimi.
Už po druhýkrát sme sa spoločne stretli na skutočne ekumenickom smútočnom zhromaždení, kedy sme pociťovali, že sme bratia a sestry v pokore pred
Božou blízkosťou.
Po skončení slávnostných obradov sa
hostia v doprovode starostu a miestneho dekana odobrali do reštaurácie na
vlek, pretože ani Polomka nezabúda na
vďačnosť Bánoviec vtedy v tom mrazivom
smutnom februári pred i po pohrebe obetí v Bánovciach, ktorá bola prejavená našim na pohrebe zúčastneným občanom.
Mária Oceľová

Foto: Ján Siman

Správne separovanie odpadu
Už niekoľko rokov sa v našej obci snažíme o znižovanie množstva vyprodukovaného
domového odpadu jeho separovaním. S väčšími či menšími úspechmi sa nám to darí,
ale napriek tomu sa ešte stále boríme s problémom dôkladnej separácie. Pri každom zvoze separovaného odpadu nachádzame vo vreciach pomiešaný odpad, ktorý do separovaného odpadu nepatrí. Vo vreci kde na vrchu sú plastové fľaše, na spodku vreca sa už
nachádza všetko možné aj nemožné. Aj objem odpadu možno znížiť tým, že z fliaš vytlačíme vzduch a fľašu zrolujeme. Ak sa všetci budeme snažiť o dôkladnú separáciu svojho domového odpadu, vyhneme sa zvýšením nákladom na predĺžený zvoz, dotrieďovanie odpadu a problémom s odberateľmi separovaného odpadu.
Tak si ešte raz pripomeňme správne separovanie odpadu. Veľkoobjemový odpad – sem patrí odpad väčších rozVrece:
merov a rôznych materiálov. Sanita ( WC misy, umývaPlasty – sem patria stlačené PET fľaše od nápojov. Je dlá), časti nábytku, matrace, textil
potrebné osobitne vytriediť
Elektronický odpad – zbiera sa 2x ročne a patria sem
igelity, mikroténové vrecká, obalové fólie, igelitové tašky všetky domáce elektrospotrebiče v neporušenom stave
výrobky z tvrdého plastu
tzn. nerozoberané.
fľaše od saponátov
Obaly od mlieka takzvané Tetrapaky – kto má záufľaše od jedlých olejov
jem separovať aj obaly od mlieka a iných nápojov musí
fľaše od motorových olejov
tieto obaly opláchnuť, rozstrihnúť po obvode, vystrieť do
formátu jedného hárku a zviazať špagátom. Jedine takto
Papier – je potrebné zviazať špagátom alebo uložiť do pripravené obaly pracovníci pri zbere odvezú. Ak nebukartónovej krabice.
dú tieto obaly takto pripravené nebudú odvezené a patSklo - sklenené fľaše rôznych farieb a sklenené črepiny ria do kuka nádoby.
Železo – rôzny kovový odpad. Zvlášť je potrebné vytriediť plechovice od potravín a nápojov
Dúfam, že sa všetci zamyslíme nad tým ako by sme kažTextil – sa zbiera pri zvoze veľkoobjemového odpadu, kto- dý vo svojej domácnosti zlepšili separovanie svojho dorý sa uskutočňuje 4 až 5 krát ročne. Pri pravidelných zvo- mového odpadu, aby bolo separovanie efektívne a účinzoch separovaného odpadu sa textil nezbiera.
né. Ak máte problém s niektorým druhom odpadu, radi
Autobatérie, pneumatiky – sa zbierajú pri každom zvo- vám pomôžeme na stredisku VVS a na tel čísle 6193290.
ze separovaného odpadu
Ľubomír Kochan
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Zasadalo obecné zastupiteľstvo
v mesiaci november 2009
Paulína Oceľová, Záhradná 7 – 80 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.
Milej oslávenkyni prajeme veľa zdravia, optimizmu a spokojných dní do ďalšieho života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2009
Narodení: Harvanová Jolana, Hronská 37
Bučková Laura, Hronská 16
Pustayová Sára, Komenského 131
Puška Ján, Hronská 26
Prihlásení: Bajus Radoslav, Bernolákova 18
Oceľ Marián, SNP 124
Oceľová Martina, SNP 124
Oceľová Kristína, SNP 124
Ostrihoň Róbert, SNP 124
Odhlásení: Bulla Stanislav, SNP 135
Bullová Marta, SNP 135
Bulla Marcel, SNP 135
Bullová Martina, SNP 135
Zomretí: 0
Počet obyvateľov k 31.10.2009 – 3037

SPOMÍNAME
Stíchol dvor, záhrada, dom
už nepočuť jeho kroky v ňom.
V neznámy svet odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád.
Tá rana v srdciach stále bolí
a na ten deň zabudnúť nedovolí.
Dňa 8. novembra 2009 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia
Františka Šuchaňa.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Peter
s rodinou, dcéra Hanka s rodinou a Jolka s rodinou
...
Ten deň bol plný sĺz a žiaľu.
Smutný je náš dom,
Veľmi nám chýbaš otecko v ňom.
Utíchli tvoje kroky, utíchol tvoj hlas,
ale obraz a spomienky navždy zostanú v nás.
Chýba nám tvoja láska, úsmev a dobrota,
Spomínať a žialiť budeme do konca života.
Práve teraz 20. novembra si pripomenieme
1. výročie čo si nás opustil môj manžel, náš otecko a náš
milovaný starký a príbuzný
Ján Omasta
S láskou a úctou spomínajú manželka Jolka,
dcéra Anna rodinou, synovia Jaroslav, Peter,
Marián s rodinami a ostatná rodina.
...
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka ti otec za všetkých nás.
Už len kytičku kvetov môžeme na hrob dať
a ticho v modlitbách spomínať.
Dňa 5.12.2009 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia milovaného
Rudolfa Maruškina
S láskou a úctou spomínajú syn Rudolf,
dcéra Jolana a dcéra Emília s rodinami. Na starkého nezabúda ani šesť vnúčat a 5 pravnúčat.

Dňa 29.10.2009 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polomke podľa nasledovného programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na
školách v obci
4/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO
5/ Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácii
6/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
7/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/ Rôzne
Projekt
Schválenie doplnku č.1 - VZN č. 35/2008 o školských poplatkoch
9/ Interpelácia a diskusia
Správu o výsledkoch výchovno –
vzdelávacie procesu na školách v obci
spracovali: Za Materskú školu Elena Lunterová, za Špeciálnu základnú
školu Mgr. Marta Bubelínyová, za Základnú školu RNDr. Magdaléna Sviteková, za Základnú umeleckú školu
Mgr. Kokavcová.
Poslanci sa zaoberali počtom žiakov,
dochádzkou, materiálno technickým
vybavením jednotlivých škôl a žiadajú starostu obce problém dochádzky
riešiť legislatívnou formou štátnymi
a samosprávnymi orgánmi.
V bode týkajúcom sa likvidácie TKO
poslanci skonštatovali neubúdajúce množstvo nelegálnych skládok,
problém s vypátraním a pokutovaním občanov, ktorí tieto skládky tvoria a problémy so separovaním odpadu v obci. V rámci zimnej údržby komunikácií v obci poslanci navrhli písomne upozorniť všetkých podnikateľov prevádzok v centre obce na
povinnosť čistenia chodníkov v zimnom období.
V lyžiarskom stredisku postavilo sa
lešenie, narezalo sa drevo do kotolne,
sprevádzkoval sa ratrák po motoristickej stránke. Bola porucha v dodávke pitnej vody, potrubie je už opravené a nachystané do prevádzky. Urobí
sa oprava závesov, vykope sa ryha na
výmenu kábla. Ceny lístkov by sa mali
zmeniť, je návrh zrušiť regionálne lístky, nakoľko to robí problémy a ubližuje to tým, ktorí nelyžujú. Mohla by sa
dať zľava pre žiakov a pre dôchodcov.
Informácia o získavaní zdrojov z fondov EÚ - Aktuálny stav prípravy projektov z jednotlivých operačných
programov:
1, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVaRR) SR riadi Regionálny operačný program (ROP). Revitalizácia Základnej školy dodávateľ firma
Combin Banská Štiavnica s.r.o. od dňa
29.5.2009 stavbu realizuje. Financovanie stavby sa po dohode v MVaRR
zmenilo z pôvodne refundácie na
predfinancovanie. Žiadosť o prvú platbu bola schválená 19.10.2009.
Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel:

Projekt s názvom Polomka v novom
šate bol podaný 29.5.2009. Cieľ projektu je
Rekonštrukcia miestnych komunikácií- Štúrova II- od hlavnej cesty hore
+ ulička okolo Urbárskej spoločnosti- nové asfaltové koberce
Rekonštrukcia miestnych komunikácii ul. Nová – celá ulica nový asfaltový koberec
Rekonštrukcia parku pri KD – terénne a sadové úpravy + rekonštrukcia fontány.
Úprava verejných priestranstiev pri
dome smútku- ide o vybudovanie parkovacích plôch pri kostole a spevnených plôch pred domom smútku- je
vydané stavebné povolenie.
Rekonštrukcia autobusových zastávok- Ide o zastávky pri Bumbarase, na
ul. SNP pri kríži. Budú z materiálov kameň a drevo.
Rekonštrukcia dopravného značenia
miestnych komunikácii- je vypracovaný projekt na celú obec, rozdelený je
časť centrálnu a ostatnú. Do projektu
mohla byť zaradená len centrálna časť.
-103 dopravných značiek , rozpočet 11
066 € (333 392,69 Sk). V ostanej časti
je 142 dopravných značiek , rozpočet
je 14626, 98 € (440 652 Sk )
Úprava centrálnej časti – ide
o priestor okolo nákupného strediska, s majiteľmi pozemkov ( p. Faťunová, RKC farnosť Polomka) boli urobené nájomné zmluvy
Výstavba chodníkov pri MK- ul. Nová,
Clementisova, SNP, Ždiarska
Rekonštrukcia mostov cez Ždiarsky
potok – 3 ks a rekonštrukcia 6 lávok
ide o centrálnu časť
Celkové rozpočtové náklady projektu
sú 1 198 026,97 €.
Žiadosť o NFP bola zamietnutá, bolo
podané odvolanie. V prípade zamietnutia odvolania bude sa projekt podávať v 2. kole výzvy , ktorá má byť vyhlásená ešte do konca roka 2009.
Opatrenie 3.2 Cestovný ruch
Vybudovanie parkoviska pri lyžiarskom vleku a rekonštrukcia mostu - Pozemok pri moste bol zapísaný
na list vlastníctva obce. Začalo sa sta-

Tak toto aj mňa
prekvapilo
Keď sme na minulom zastupiteľstve preberali, ako sa nakladá s odpadom v našej obci, to
som ešte netušil, čo ma stretne v našej prekrásnej doline Voňacô. Až na mieste som pochopil,
akí sú naši občania „iniciatívni“. Namiesto toho,
aby komunálny odpad, ktorý patrí do kuka nádoby, prípadne do separácie v rámci svojich vychádzok tento vynesú do už spomínanej doliny. Myslím si, že si chcú vylepšiť kondičku ale-

vebné konanie na parkovisko a prístupovú cestu.
Gazdovský dvor – Polomka - projekt
pre stavebné povolenie je vypracovaný Ing.arch. Karkošiakom z L. Hrádku. Prebieha schvaľovanie projektovej
dokumentácie na SPP, nakoľko sa počíta s preložkou hlavného plynovodného potrubia.
2, Ministerstvo životného prostredia
– Operačný program Životné prostredia – Operačný ciel 1.2 Odvádzanie
a čistenie komunálnych odpadových
vôd - prebieha proces verejného obstarávania stavebných materiálov ,
stavebné práce bude realizovať Obec
Polomka s.r.o. Za Za vypracovanie realizačnej dokumentácie bola podaná
žiadosť o platbu č.1.
Očakáva sa 3. kolo na podávanie žiadostí, pripravujeme stavebné povolenia na zostávajúce časti obce , ktoré treba odkanalizovať- rekonštrukcia ul. Komenského horná časť, Hronská-rómska časť, Hronská-Železničná,
Štúrova , Jegorovova.
Vybudovanie zberného dvora separovaného odpadu- projekt bol podaný dňa 14.5.2009- pôjde o celkovú rekonštrukciu budovy a dvora bývalého skladu umelých hnojív + zakúpenie techniky, strojov Ide o projekt z Operačného cieľa 4.1 Podpora
aktivít v oblasti separovaného zberu
.Celkové oprávnené náklady sú 927
413,06 €, z toho stavba 290 156,97 €.
Projekt bol schválený oznámením dňa
14.10.2009 , výška NFP je 879909,52 €.
OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana
ovzdušia – dňa 31.8.2009 bol podaný projekt s názvom Zmena palivovej základne Základnej školy a obecných budov , ide o rekonštrukciu plynovej kotolne kotolňu na obnoviteľné zdroje- na biomasu –drevnú štiepku , z kotolne sa rozvodmi bude privádzať teplo do obecných budov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kultúrneho domu,
Lekárne a Obecného úradu . V rámci projektu sa počíta aj so zateplením
a výmenou okien v MŠ. Prebieha vyhodnocovanie projektu.
3, Modernizácia verejného osvetlenia- grant podporovaný Nórskym finančným mechanizmom - projekt
pod názvom Modernizácia a riadenie verejného osvetlenia v obci Polomka. Projekt sa v máji 2009 začal
realizovať , už sú vymenené svietidlá, zostáva zavedenie systému riadenia S.E.R.V.O. Boli dodané rozvádzače a tiež bola uhradená 1.žiadosťo platbu po kontrole na mieste. Technická časť projektu sa ukončí do konca októbra.
Janka Hebeňová

bo niečo také, no ja by som to tam určite nevynášal, nakoľko by mi to nedovoľovala moja lenivosť. „Klobúk dole“ pred tými, ktorí stíhajú ten
odpad vynášať a skrášľovať už aj tak dosť krásne kúty našej obce.
Ešte v septembri, keď rástli v Ždiarskom huby,
sa mi tiež stalo, že namiesto hríbov som zbieral PET fľaše, a tak miesto plnej tašky hríbov
som mal plné vrece tohto nám dobre známeho odpadu. Na zastupiteľstvo chodím skoro 20
rokov a minimálne dvakrát do roka je na pretrase aj komunálny odpad, ale zlepšenie je asi
v nedohľadne.
Jagerčík Marián
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Úcta k starším - pozdravenie
V našej obci každoročne organizujeme posedenie
s našimi staršími občanmi nad 75 rokov. Touto milou
slávnosťou chceme vyjadriť naše úprimné poďakovanie a úctu za ich prácu, pomoc pri výchove detí a vnúčat, za ich milé slová, povzbudenie a za ich kladný prínos pri rozvoji našej obce. Naši občania sa na toto posedenie vždy tešia a takto spoločne pri veselom speve
a peknom slove sa snažíme, aby si odniesli domov tie
najkrajšie zážitky.
Každý vek má svoje čaro. krásny úsmev nám ostáva.
Starší vek je výzva. Pripomí- Človek sa ocitne v jeseni žina nám, aby sme nestráca- vota a v spomienkach sa obli čas a jeden druhému prá- zerá do minulosti. Starší ľuve teraz povedali milé slovo. dia si zaslúžia úctu. Vekom
Starší vek prichádza pomaly, nadobudli skúsenosti, ktoré
nenápadne. Tak ako sa končí môžu odovzdávať mladším
leto a začína jeseň. Nedá sa ak o to stoja. Naše stretnutie
tomu vyhnúť. Sem-tam nie- v sále pod vlekom bolo veľmi
čo bolí, objaví sa vráska, ale príjemné a pekné. Za to ďa-

STRANA 3
kujeme mnohým.
Ďakujeme nášmu pánovi
dekanovi Mgr. Jozefovi Palušákovi za krásny a milý príhovor, ktorý nás veľmi potešil.
Ďakujeme aj pánovi starostovi Ing. Jánovi Lihanovi za
starostlivosť o nás všetkých.
Tiež ďakujeme kultúrnej pracovníčke obecného úradu
Dianke Ďurčenkovej, ktorá nám vždy vyjde v ústrety a pomôže. Predsedníčke Jednoty dôchodcov Hanke Ďurčenkovej patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí
aj žiakom zo základnej školy
a pani učiteľke Orovčíkovej,
ktorí veľmi pekným kultúrnym programom oživili naše
stretnutie. Nemôžeme vynechať ani kuchárky a obsluhu
za výborné koláče, kapustnicu a trošku teplého vínečka, čo nám zohrialo naše srdiečka. A aká by to bola slávnosť, keby sme si nezaspievali a nezatancovali. Pri harmonike Jakuba Pisára a zlatom hlase Darinky Kubušovej z Breziniek nám to spievalo jedna radosť. Bolo to pre
nás všetkých príjemné popoludnie, na ktoré budeme dlho
spomínať. Ešte raz všetkým
srdečne ďakujeme.
Mária Horváthová

Krása, vôňa, chuť
– zvaná Čabianska klobása
Vôňa čerstvého mäsa, pečenej klobásy, domácej pálenky a nakladanej zeleniny.
Štyri dni až do bezvedomia žila Békešská
Čaba v Maďarsku svetoznámym klobásovým
festivalom. Je beznádejné presne napísať, čo
všetko sa dialo v dňoch 22. až 25. októbra 2009
v areáli Békeš Čabianskej športovej haly. „Bože,
čo nás zase čaká!“ nariekali už vopred niektorí domáci. Napriek tomu, kto len mohol a mal
záujem, išiel sa tam pozrieť. Akoby aj počasie
bolo objednané, krásne svietilo slnko.
V športovej hale, v obrovských stanoch, bol
vždy nejaký program. Vystupovali tam tanečné súbory a hudobné kapely. Ako vždy, aj v tomto roku boli zlatým klincom
programu súťaže - súťaž vo výrobe suchej a čerstvej klobásy a súťaž v príprave nakladanej zeleniny.
Najatraktívnejšou udalosťou je vždy výroba čerstvej klobásy, keď pri vkusne,
prípadne vtipne dekorovaných stoloch pracujú stovky ľudí. V tomto roku sa prihlásilo okolo 300 troj až päťčlenných družstiev. Je to rekordný počet, ale zároveň aj maximum, viac sa do haly nezmestí. Teda kto chce o rok dostať stôl, musí
si ho včas zabezpečiť. Väčšina domácich chodí na festival pre zábavu. Niektorí pozývajú aj svojich priateľov, dobrých známych z celého Maďarska, ba aj zo
zahraničia. Tí sa tu môžu naučiť, ako treba robiť dobrú klobásu. Dobrá nálada
sem z roka na rok vábi záujemcov blízka i ďaleka. Aj v tomto roku prišli hostia z
viacerých krajín Európy i zo zámoria. Neoficiálne prvé miesto medzi zahraničnými návštevníkmi majú od začiatku Slováci. Aj v tomto roku mali 20-25 stolov.
Je to prirodzené, veď mnohí majú rodinné alebo priateľské kontakty s Čabanmi.
Tajomstvo úspechu festivalu netreba dlho hľadať. Okrem obrovskej práce organizátorov má na tom veľkú zásluhu skutočnosť, že zabíjačka bola odjakživa
veselou rodinnou, priateľskou udalosťou. Zostala ňou dodnes, ba vo festivalových podmienkach akoby sa aj veselosť znásobovala. Ľudia v tieto dni chodievajú na Čabu, aby sa tu dobre cítili. Aj my, že sa tam budeme vracať vždy, každý rok na jeseň. Za náš krásny Horehron súťažili v družstve, v zložení Tomáš
Kubuš ako kapitán družstva, Roman Borčin z Brezna, Radoslav Borčin z Pohronskej Polhory, Milan Bartoš z Čierneho Balogu.
Tomáš Kubuš

Brezinky oslavovali
Celý víkend od 6.11.2009 do 8.11.2009 patril oslave folklóru. Folklórna skupina Brezinky oslavovala 55. výročie
založenia a detský folklórny súbor slávil 15. výročie znovuobnovenia činnosti.

V piatok v predvečer slávnostného programu sa premietol spomienkový film. Starší v ňom našli fotografie z čias vzniku Brezi-

niek, video záznamy z vystúpení, výpovede ľudí, ktorí stáli pri
jeho vzniku, ale aj tých, ktorí Brezinky vedú dnes. Film sa venuje aj detskému folklórnemu súboru a takisto sú v ňom obsiahnuté materiály o jeho vzniku, následnej činnosti až
po dnes. Za 55 rokov sa
v Brezinkách vystriedalo
množstvo účinkujúcich.
Nedá sa to ani spočítať, nie ešte vymenovať.
Sobota patrila slávnostnému programu, ktorý
sa hral dvakrát. Takmer
70 účinkujúcich od najmenších detí až po bý-

valých členov súboru, ktorí majú
už svoj vek si zaslúži pochvalu, obdiv a vďaku za predvedený výkon. Nedeľa patrila deťom
a Majstrovi N, ktorý všetky deti od
0 do 100 rokov zabavil tak, že sa
až prehýnali od smiechu. Bola to

veľmi veselá bodka narodeninových osláv Breziniek.
Viac sa o oslavách dočítate v nasledujúcom čísle Polomských noviniek. Zatiaľ aspoň niekoľko fotografií.
Diana Ďurčenková

Mliečny program
na Základnej škole
Mlieko – drahocenná tekutina, ktorá je nevyhnutná pre
náš život od prvej chvíle ako
otvoríme oči. A zrazu, po pár
rokoch sa táto závislosť vytratí. Naše deti z roka na rok
pijú menej mlieka a mliečnych výrobkov. Radšej siahnu
po keksíkoch, čokoládkach
,ba dokonca aj svoje chlebíčky, ktoré im mama nabalí na
desiatu, hodia radšej do koša,
neuvedomujúc si, že mnohé
deti dnes ešte hladujú alebo
by mohli chlebíkom nachovať
psíka, alebo mačičku.
Už niekoľko rokov sa pokúšame naučiť deti zásadám zdravej výživy. Mliečny program je jednou z metód, ako chceme naplniť náš
cieľ. Deti dostávajú každý
deň v školskej jedálni k obedu mlieko alebo iný mliečny
nápoj. Okrem toho si môžu
zakúpiť na desiatu jogurty od
Danone alebo Actimel.
Milí rodičia, využite túto
možnosť zabezpečenia zdravej desiatej svojmu dieťaťu.
Hľadáte priestory na oslavu jubileí a iných významných sviatkov vo vašom
živote?
Využite za výhodných podmienok školskú jedáleň pri
Základnej škole.
Informácie získate u p. Vernárskej na tel. čísle 6193 252
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Vyhodnotenie jesennej časti súťaže Muži – II. Trieda skupina B
Futbalisti nášho klubu odohrali v jesennej časti 13 zápasov, pričom 5x
vyhrali, 2x remizovali, 6x prehrali.
Zápasy, ktoré sme prehrali alebo remizovali mohli pri troche šťastia dopadnúť aj lepšie, čím sme mohli získať viacej bodov. Prehrávali sme väčšinou rozdielom jedného gólu a ako
som už spomenul, pri väčšej koncentrácií hráčov v koncovke a troche
šťastia mohli dopadnúť aj našim víťazstvom.
Bohužiaľ, aj rozhodcovia často
P.č.

Názov

1
2
3
4

Sokol Nemecká
Spartak Závadka n. H.
Tatran Horná Lehota
Partizán Dolná Lehota

mnohých domácich zápasoch bolo
viacej divákov hostí ako domácich divákov a našich hráčov nemal kto povzbudzovať a pritom sa hovorí, že diváci sú dvanásty hráč.
Pozitívnym javom je, že hra mužstva sa potupne zlepšovala. Hádam
najväčším uznaním je komentár v novinách MY k zápasu v Nemeckej, ktorá je na čele súťaže a Polomka znova prehrala len tesne 3:2 pričom spravodajca uviedol: „ Hostia predviedli celkom pekný kombinačný fut-

Počet
Výhry Remízy Prehry Skóre
stretnutí
13
11
1
1
47 : 13
12
9
1
2
54 : 17
12
6
2
4
22 : 18
13
5
4
4
23 : 23

Body

+/-

34
28
20
19

34
37
4
0

5

Tatran Polomka

13

5

2

6

22 : 20

17

2

6
7
8
9

Slovan Pohr. Polhora
Sokol Telgárt
Družstevník Šumiac
Mladosť Pohorelá

11
13
12
11

5
3
2
1

1
1
3
1

5
9
7
9

22 : 18
18 : 49
13 : 29
11 : 45

16
10
9
4

4
-31
-16
-34

ovplyvnili výsledok zápasu, nakoľko
nie vždy ich posudzovanie bolo objektívne a najmä pri našej hre vonku
pod tlakom domácich divákov napomáhali domácim mužstvám.
Čo ma rovnako neteší, je malý záujem občanov Polomky o futbal. Na

bal a zo všetkých mužstiev jesennej časti, ktoré hrali v Nemeckej,
boli najlepší.“
Verím, že v jarnej časti sa hráči zohrajú ešte lepšie a že dokážeme byť
v koncovke ďaleko efektívnejší ako
v jesennej časti.

Ako sme volili
Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov
a voľby predsedov samosprávnych krajov
sa konali v sobotu 14. novembra 2009
Kandidáti na predsedu BBSK získali v Polomke nasledovný počet hlasov:
1. Igor Danihel (nezávislý) - 4 hlasy 2. Pavel Chovanec (Úsvit) - 0
hlasov 3. Marián Kotleba (nezávislý) – 168 hlasov 4. Vladimír Maňka
(SMER – sociálna demokracia, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko) - 184 hlasov 5. Jozef Mikuš
(Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana, Konzervatívni
demokrati Slovenska, Sloboda a Solidarita) – 186 hlasov 6. Milan Murgaš
(nezávislý) – 28 hlasov 7. Emil Samko (Rómska iniciatíva Slovenska) – 7
hlasov 8. Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana) – 1 hlas 9. Jozef Šimko
(Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana) – 4 hlasy
Kandidáti na poslancov BBSK získali v Polomke nasledovný počet hlasov:
1, Marek Alberty, 33, podnikateľ, Brezno, Liberálna strana – 6 hlasov
2, Daniel Bačko, Ing., 53, poľnohospodársky inžinier, Brezno, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana -33 hlasov
3, Michal Baránek, Bc., 45, geodet,
Brezno, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana – 9 hlasov
4, Pavel Belko, 53, zástupca riaditeľa,
Brezno, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociál-

na demokracia – 101 hlasov
5, Timotej Brenkus, 51, lesný technik, Michalová, Slovenská ľudová strana – 14 hlasov
6, Emil Caban, Ing., 51, stavebný inžinier, Brezno, Sloboda a Solidarita – 29 hlasov
7, Andrej Čarnogurský, 36, živnostník,
Polomka, Združenie robotníkov Slovenska – 28 hlasov
8, Jozef Daniš, 58, podnikateľ, Čierny
Balog, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana – 28 hlasov
9, Jaroslav Demian, Ing., 46, primátor,
Brezno, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia – 94 hlasov
10, Dušan Ďurčenka, Ing., 48, obchodný riaditeľ, Polomka, Ľudová
strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia – 336 hlasov
11, Božena Kilvádyová, MUDr., 59,
lekárka, Brezno, Nezávislý kandidát – 21 hlasov
12, Igor Kirsch, Ing., 48, dopravný inžinier, Závadka nad Hronom, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana – 72 hlasov
13, Ján Kostka, 24, živnostník, Pohronská Polhora, ÚSVIT – 6 hlasov
14, Milan Kováčik, Ing., 60, technik,
Brezno, Nezávislý kandidát – 32 hlasov
15, Slavomír Kupčok, Ing., 47, technik STK, Beňuš, Nezávislý kandidát – 28 hlasov
16, Marián Kvačkaj, 53, ekonóm, Brezno, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská

Sponzori futbalového klubu 1. FK Horehron
Meno
František Mikloško
Roman Lysina
Ondrej Pokoš
Peter Vojtko
Takko

Názov firmy
3- SK
Lymed
P.O.Stav
Bioekoterm
Takko Fashion

Obec
Závadka n. Hronom
Pohorelá
Valkovňa
Závadka n. Hronom
Banská Bystrica

Sponzori futbalového klubu Tatran Polomka
Meno
František Vorčák
Dušan Ďurčenka
Bučková - Hámor
Račáková Zdenka
Jozef Pohančanik
Denisa Kubajdová
Martina Mesiarkinová
Slávka Foltínová
Peter Bučko

Názov firmy
Strechy Vorčák
Reštauračné služby
SHR
Potraviny-Krmoviny
Mäso-Udeniny
Potraviny
Pohrebné služby
Textil
Mesiartvo

Obec
Polomka
Polomka
Polomka-Hámor
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Brezno

Suma
500 Eur - dresy pre žiakov 1. FK
500 Eur - dresy pre žiakov 1. FK
500 Eur - dresy pre žiakov 1. FK
500 Eur - dresy pre žiakov 1. FK
500 Eur - dresy pre prípravku

Suma
600 Eur - dresy pre dorast Polomka
200 Eur - občerstvenie
30 Eur
20 Eur
50 Eur
20 Eur
10 Eur
10 Eur
20 EUR

Všetkým sponzorom chceme týmto poďakovať za ich sponzorský príspevok.
Dúfame, že aj v nasledujúcom období sa nájdu firmy alebo občania, ktorí budú ochotní pomôcť. Všetci záujemcovia, ktorí prispejú zaujímavou čiastkou, majú možnosť zriadiť si v priestoroch štadiónu reklamu.
Pre nasledujúce obdobie máme tieto ciele:
1. Zlepšiť kvalitu ihriska, a to pravidelným vyrovnávaním hlinou, jemným pieskom a hnojením.
Rovnako zvažujeme možnosť začať zavlažovať.
2. Upraviť vnútorné priestory šatne tak, aby sme sa pred hosťujúcimi mužstvami nemuseli hanbiť,
čo momentálne, bohužiaľ, neplatí a za naše priestory sa bohužiaľ hanbiť musíme.
Peter Vojtko, TJ Tatran Polomka.
únia - Demokratická strana – 34 hlasov
17, Eduard Linder, Ing., 45, manažér,
Brezno, Nezávislý kandidát – 17 hlasov
18, Petra Longauerová, 24, robotníčka, Brezno, Združenie robotníkov Slovenska – 14 hlasov
19, Anton Lysina, Ing., 49, lesný inžinier, Brezno, Agrárna strana vidieka,
Demokratická strana, Slobodné Fórum – 24 hlasov
20, Mária Majerčíková, Ing., 38, finančná sprostredkovateľka, Brezno, Sloboda a Solidarita – 102 hlasov
21, Janka Mihalovičová, Ing., 58, dôchodkyňa, Brezno, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana – 33 hlasov
22, Alexandra Morongová, 19, študentka, Čierny Balog, ÚSVIT- 7 hlasov
23, Milan Palovčík, 53, konateľ, Brezno, Komunistická strana Slovenska
– 10 hlasov
24, Marcel Pollák, Bc., 34, starosta,
Šumiac, NOVÁ DEMOKRACIA – 40
hlasov
25, Ján Račák, Bc., 51, riaditeľ, Brezno, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia – 127 hlasov
26, Ján Ševc, RSDr., CSc., 61, inv. dôchodca, Závadka nad Hronom, Komunistická strana Slovenska – 30 hlasov
27, Lenka Šramková, Mgr., 45, hovorkyňa ÚVZ, Brezno, Sloboda a Solidarita – 25 hlasov
28, Ľubica Štugnerová, 47, obchodný zástupca, Brezno, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana – 27 hlasov
29, Tatiana Štulrajterová, Mgr., 41, štátny zamestnanec, Čierny Balog, Nezávislý kandidát – 36 hlasov
30, Dušan Švantner, Ing., 62, štátny tajomník Min. DPT SR, Brezno, Hnutie za

demokraciu, Slovenská národná strana – 59 hlasov
31, Miroslav Švantner, 35, vodič, Čierny Balog, Združenie robotníkov Slovenska – 17 hlasov
32, Roman Švantner, Ing., 46, starosta,
Mýto pod Ďumbierom, Agrárna strana
vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum – 16 hlasov
33, Jozef Tokár, 53, riaditeľ, Brezno,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia – 91 hlasov
34, Marek Trnavský, Ing., 33, vojak profesionál, Pohronská Polhora, Nezávislý kandidát -22 hlasov
35, Janka Turňová, Bc., 24, študentka, Čierny Balog, ÚSVIT – 17 hlasov
36, Miriam Uhrinová, Bc., 35, riaditeľka, Valaská, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA – 4 hlasy
37, Jozef Vyhnálik, Ing. arch., 34, archi-

tekt, Brezno, ÚSVIT – 6 hlasov
38, Mária Weissová, 54, starostka, Hronec, Sloboda a Solidarita – 19 hlasov
39, Eva Wolframová, MUDr., 44, očná
lekárka, Brezno, Hnutie za demokraciu,
Slovenská národná strana -149 hlasov
Počet oprávnených osôb zapísaných
do zoznamov voličov – 2475
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky – 592
Počet odovzdaných obálok – 592
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva - 573
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu - 582
Druhé kolo volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja sa uskutoční 28. 11. 2009

A šarkany lietali
Šarkaniáda – tradičné podujatie ZŠ, OZ Trend a Rodičovského združenia pri ZŠ sa uskutočnila 26.10. 2009 na našom štadióne.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach: „O
najkrajšieho šarkana“ a „O najvyšší
vzlet šarkana.
Deti sa na súťaž pripravovali už
celý mesiac. Na hodinách výtvarnej
výchovy vytvorili krásnych šarkanov a z každej triedy vyslali na súťaž svojich najkrajších. V najmladšej kategórii zvíťazili šarkany žiačok 2.A triedy a v staršej kategórii šarkan Barborky Fiľovej z 5.A.
V druhej disciplíne najvyššie vyletel šarkan Kamila Ševca, ale aj ostatným
šarkanom sa celkom darilo. Práve v momente vyhlásenia druhej disciplíny sa
zdvihol vietor a šarkany sa krásne vznášali nad štadiónom. Každý súťažiaci si odniesol sladkosť a víťazi pekné ceny. Veríme, že aj na budúci rok privítame naše deti s peknými nápaditými šarkanmi.
ZŠ Polomka
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