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MESAČNÍK OBČANOV OBCE POLOMKA, ROČNÍK XIX.

Stretnutie starostu
s občanmi
Stretnutie starostu s občanmi sa uskutočňuje pravidelne každý rok. Občania, ktorí 15. marca 2009 prišli na stretnutie so
starostom, sa z jeho úvodného príhovoru dozvedeli o plánoch
obce na najbližšie obdobie, o projektoch, ktoré sa budú v priebehu tohto roka realizovať a o všetkých úspešných projektoch
podaných obcou Polomka. V diskusii sa rozvinuli témy rozsiahlej rekonštrukcie základnej školy, opravy miestnych komunikácií, pokračovania výstavby kanalizácie a opráv budov. Občania sa pýtali aj na zlý stav niektorých domov a pozemkov, ktoré
sú však v súkromnom vlastníctve. Riešil sa problém s túlavými
psami, ktorých odchyt a následné umiestnenie je veľmi zložité.
Vysvetlili sa aj investície na lyžiarskom vleku a diskutovalo sa aj
o plánovanej novej ceste cez Polomku. Záujem občanov vzbudil aj výrub stromov v obci ako aj pred kultúrnym domom. Pripomienky občanov sa vysvetlili z pohľadu oboch strán a každá
otázka občanov padla na úrodnú pôdu. A o tom vlastne diskusia má byť. Vysvetliť si aj rôzne stanoviská k určitému problému
slušne, jasne a vecne. Škoda len, že to vie tak málo občanov.
Diana Ďurčenková

Zber elektroniky
dňa 20. 4. 2009
Obec Polomka s. r. o. – úsek
VVS oznamuje občanom, že dňa
20.4.2009 (pondelok) sa uskutoční zber elektroniky. Do elektroniky patria všetky malé aj
veľké domáce elektrospotrebiče . Ďalej žiadame občanov, aby
elektroniku nerozoberali a odovzdávali ju v neporušenom stave. Žiadame elektroniku vyložiť pred brány do 700 hod. dňa
zberu.

Akademická maliarka Erika Šándorová v dňoch 5. – 20.
februára vystavovala svoje
diela v Horehronskom múzeu
v Brezne. Ak ste teda na našu
úvodnú otázku odpovedali záporne, výstavu vám priblížime
v našich novinkách.
Akademická maliarka Erika
Šándorová absolvovala stredoškolské štúdium na Strednej umeleckej škole v Kremnici, vysokoškolské štúdium na
VŠVU v Bratislave. Po ukončení štúdia pedagogicky pôsobila na základných umeleckých
školách v Liptovskom Hrádku,
Brezne a Polomke i v akadémii
umení Banská Bystrica na oddelení grafiky a maľby.
V tvorbe sa venuje predovšetkým figurálnej maľbe a grafike s nesporne maliarskym poňatím prístupu k rôznym žánrom. Ucelenú kolekciu vystavených diel tvoria figurálne kompozície z obdobia po ukončení
štúdia, v ktorých siaha aj k použitiu techniky koláže. Do tohto
obdobia sa radia aj maľby riešiace problémy priestoru, ako aj
jemný a emotívny obraz dieťaťa.
V najnovšej tvorbe autorka
pristupuje k témam, ktoré jednoznačne determinujú jej osobný život, čo je prostredie hudby a maliarskeho ateliéru. Ďalšou inšpiráciou je príroda, ktorú pretavuje do výrezov lesného interiéru s nádychom vzďa-
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Boli ste na
výstave?
ľujúceho sa okamihu.
Z pohľadu laika bola výstava
tichým a pokojným miestom, kde
na návštevníka dýchala atmosféra krásy, farieb a myšlienok
o dôležitosti vecí a javov v našom živote. Pred obrazmi Eriky

NEPREDAJNÉ
Šándorovej sa v mysli človeka
vytváral obdiv k talentu, ktorý
dáva len Boh. Úcta k Božiemu
dielu a dielu obdarovaného talentom napĺňala priestor a myseľ pokojom a obdivom. Ďakujeme Erike Šándorovej, že ten dar
– talent v sebe objavila a rozvíjala. Ďalšiu výstavu Eriky Šándorovej si už nenechajte ujsť.
D.Ď
a Horehronské múzeum

Pozvánka
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a obec Polomka
Vás srdečne pozývajú na
Prehliadku detských folklórnych súborov okresu Brezno
26.apríla 2009 o 14.00 v kultúrnom dome v Polomke.
Účinkujú aj vaše deti a vnúčatá. Príďte sa ne pozrieť a povzbudiť ich.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 23.apríla 2009 o 18.00 hod. do obradnej miestnosti v Polomke.
Program zasadnutia:
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Správa hlavného kontrolóra o dodržiavaní finančnej disciplíny
Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované údržby v roku 2009
Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2008
VZN o nakladaní s obecným majetkom
Kompletná správa o lyžiarskom vleku
Informácia i vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
Rôzne
Interpelácia a diskusia
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Deň učiteľov
v mesiaci apríl 2009
Anna Omastová, Odbojárov 34 – 85 rokov
Františka Lovičová, SNP 43 – 90 rokov
Anna Heretová, Ždiarska 10 – 90 rokov
Anna Šušorová, Jánošíkova 20 – 85 rokov

Je nám veľkým potešením, želať Vám v deň narodenín,
veľa zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá,
úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žitia kroku.
Všetko najlepšie

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
marec 2009

Narodení: Radičová Nátália, Hronská 10
Kubušová Viktória, Odbojárov 1
Kohútová Lívia, Železničná 24
Molčan Filip, Bernolákova 16
Harvan Dávid, Hronská 18
Prihlásení: Kmeťová Marcela, SNP 123
Odhlásení: Lenhart Lucia, Odbojárov 34
Skaloš Róbert, Osloboditeľov 29
Čonková Simona, Hronská 32
Ing. Klinčová Jana, Osloboditeľov 36
Zomretí: Szigety František, Odbojárov5 – 56 rokov
Mesiarkinová Františka, Kraskova 9 – 89 rokov
Pohorelcová Emília, Komenského 71 – 80 rokov
Lipták Karol, Odbojárov 48 – 60 rokov
Piliar Rudolf, Osloboditeľov 40 – 91 rokov
Počet obyvateľov k 31.3.2009 - 3038

SPOMÍNAME
Len kytičku kvetov
z lásky ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti priať,
tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 30. marca sme si pripomenuli štvrté
výročie od smrti nášho drahého syna, manžela, otca a starého otca
Jána Buvalu
S láskou spomínajú rodičia, manželka,
syn a dcéra s rodinou
...
Tak ako z jej očí žiarila láska a dobrota,
tak nám bude chýbať do konca života.
Dňa 18. apríla 2009 uplynulo 10 rokov
ako nás navždy opustila naša drahá manželka, mama, starká a svokra
Anna Mesiarkinová
S láskou a smútkom spomína
najbližšia rodina.
...
Čas plynie, smútok zostáva
a rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí.
Dňa 25. apríla uplynú štyri roky odvtedy,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Šuchaň
S láskou spomínajú manželka, syn,
a dcéry s rodinami.

Tento deň sa u nás pokladá
za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s
menom učiteľa národov – Jana
Amosa Komenského(po latinsky Comenius), (1592-1672).
V jeho ideách pokračujú profesori i dnes. Český pedagóg,
filozof, jazykovedec, spisovateľ, cirkevný hodnostár. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej.
Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách
a hlásila sa k husitským tradíciám. Pôvodne učiteľ a kazateľ v Přerove a Fulneku. Po bitke na Bielej hore 1620 sa musel skrývať. V tom čase mu na
mor zomrela manželka i dve
deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v práci. Vtedy začal pracovať na svojej knihe
Labyrint světa a Ráj srdce. Od
roku1628 žil natrvalo v exile.
Postupne sa stal európskym
uznávaným učencom. Pôsobil
v Poľsku, vo Švédsku, v Anglicku, Uhorsku a v Holandsku
v Amsterdame, kde aj zomrel,
pochovaný je v Naardene. Je
zakladateľom didaktiky -vedy
o výchove a vyučovaní. Prepracoval obsah vzdelávania
podľa veku detí, sústavu vyučovacích predmetov a hodín,
didaktické princípy (názornosť,

sústavnosť, postupnosť) a metódy vyučovania. Jeho hlavnými dielami sú Didactica magna (Veľká didaktika), Informatorium školy mateřské, Schola ludus(Škola hrou).... Tento pedagóg svojou učiteľskou
činnosťou sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách.
Bol jedným z prvých bojovníkov
za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Okrem potreby školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku,
žiadal psychologickejší prístup
k vyučovaniu i k žiakovi. Bol
hlboko presvedčený o tom, že
dobrá škola robí človeka lep-

ším. Jeho pedagogické diela
sa na Slovensku vydávali už
počas jeho života, v roku 1650
navštívil bratské zbory českých exulantov na Slovensku.
Po vzniku Československej republiky bola po ňom pomenovaná univerzita v Bratislave a
od roku 1955 je 28.marec, deň
jeho narodenia, vyhlásený za
Deň učiteľov.
Na tento významný deň sme
nezabudli ani my a návštevou
pedagógov na našich školách
starosta obce vyjadril poďakovanie za ich prácu.
Všetkým učiteľom pôsobiacim v našej obci sme venovali
aj reláciu v miestnom rozhlase. Za žiakov našich škôl sa
im básňou prihovorila Veronika Černáková

Nenúť ma pohasnúť pre moje súženie, dovoľ mi spomínať na tvoje ľúbenie.
Nedaj mi trápiť sa nad tichou samotou, dovoľ mi usmiať sa nad tvojou milotou.
Nenechaj čakať ma na dlhé veky, prinúť ma nerobiť nikomu prieky.
Nauč ma nekarhať, cítiť a milovať, oddeľ ma od hriechov, je na nich inovať.
Pridaj mi srdečnosť, preber ma k životu, vezmi mi rúhanie, závisť a clivotu.
Nemuč ma lúčením, odchodom častým, hladkaj ma spôsobom len tebe vlastným.
Zaveď ma do raja, nauč ma lietať, nepusť ma k skaliskám, nad čiernu priepasť.
Otvor mi obzory, méty a nádeje, uzamkni nenávisť, závisti preje.
Priuč ma poznaniu, nádhere zrenia, nepripusť zákernosť môjho prebudenia.
Až ma to naučíš, vrátim sa k tebe, natriem ti pokoru na bielom chlebe.

Marec - Mesiac knihy
Marec je už tradične spojený s knihou. Vzťah ku knihe si
každý človek vytvára už útleho detstva a stále ho rozvíja.
Dobré knihy sú nielen ozdobou
obývačky, ale aj tichými a vernými priateľmi, ktorí čakajú na
chvíľu, keď po nich siahneme.
Máte možnosť navštíviť našu
knižnicu a vybrať si zo širokej
ponuky náučnej literatúry, beletrie, poézie, detskej literatúry.
Deti sú snáď najvďačnejšími čitateľmi. Dokážu príbehy prežiť a vziať si z nich i ponaučenie. A práve preto je výchova ku knihám najúčinnejšia
v detskom veku. Vedia to i rodičia, ktorí medzi prvými hračkami pre svoje deti kúpia knižku a samozrejme pedagógovia, ktorí sa snažia primäť žiakov k tomu, aby knižka bola ich
kamarátom.
Aj pani učiteľky zo špeciálnej

školy sa snažia, aby ich žiaci
knihy poznali a vedeli z nich
čerpať mnohé zaujímavosti.
A tak práve v tomto mesiaci so
svojimi žiakmi navštívili našu
obecnú knižnicu. Zalistova-

li si v rozprávkových knižkách,
mladší v leporelách a niektorí nám dokonca i niečo prečítali. Pekne a užitočne strávený čas si iste deti pochvaľovali.
Ktovie, možno raz sa budú ku
knihe opäť vracať.
D.Ď
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Marejnova nedeľa
Pred niekoľkými rokmi som sa pokúšala robiť v Polomke
výskum, v ktorom som chcela zachytiť tradície a zvykoslovie z rozprávania ešte žijúcich ľudí, ktorých som navštívila. Čas ušiel a pokračovanie som nestihla tak, ako som si
predstavovala. Keď ženy s radosťou spomínali na vynášanie Marejny a varenie bobaľkov, zatúžila som toto ich nadšenie preniesť do dnešných dní.
Jeden prekrásny starodávny jarný zvyk sme sa pokúsili oživiť po druhýkrát. Podarilo sa to vďaka členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Polomke, vďaka deťom

a ich rodičom, či starým rodičom, ale hlavne vďaka všetkým
ľuďom, ktorí pozdravovali svojou účasťou sprievod posúvajúci sa so spevom hlavnou ulicou
dediny nadol ku Hronu. 22.3.09

sa stretli žiaci z troch polomských škôl .
Veľkosť človeka je v jednoduchosti, nezištnosti. Deti sú čisté studničky, čo ešte cítia čisté
krásno v duši.Vidieť žiariť nadšením a radosťou detské oči je
zážitok, ktorý je nezabudnuteľný. A nielen detské oči žiarili
v tento deň. V hornej časti našej dediny vyšli ľudia na ces-

tu a obdarúvali deti tak ako za
starých čias (múka, slanina, vajcia), kývali deťom v sprievode,
a ich správanie urobilo slávnostným každý detský krok. Keď sa
k sprievodu pripojil pán František Hereta s fotoaparátom, ožili
deti ešte viac. Chorovod ukončili vyzlečením Marejny, čarovaním, aby odniesla so sebou
všetky choroby mrzutosti, svá-

ry a nešťastia aj zimné dni. Vyzlečenú Marejnu hodili do rieky a ponáhľali sa variť bobaľky.
V jedálni ich čakali členky MO
MS, ktoré pomáhali miesiť cesto.
Deti si už bobaľky šúľali samé.
Keď sa najedli, pomohli odpratať a odobrali sa domov. Dúfam,
že pekný pocit z príjemných ľudí
a pekný zážitok im dlho utkvie
v mysliach.

Basa Barbora ožila
Tradičné pochovávanie
basy sa zo známych dôvodov 21.2.2009 neuskutočni-

lo, a tak po 40 dňoch na veľkonočnú nedeľu 12. apríla Folklórna skupina Brezinky

uviedla pôvodný program. Aby
basa Barbora mohla celú sezónu hrať a zabávať ľudí, bolo
ju treba oživiť, ale najskôr retrospektívne symbolicky pochovať. Všetci tí, ktorí ste sa
tohto predstavenia zúčastnili, ste to videli na vlastné oči.
Ostatným, ktorí majú čo ľutovať prinášame aspoň fotografie. Viac o priebehu tohto vystúpenia, účinkujúcich a samotnej príprave Vám prinesieme v budúcom čísle. Prítomní
diváci, ktorí by sa však chceli o svoje dojmy z tohto predstavenia podeliť s ostatnými,
môžu svoj príspevok doručiť
do kancelárie kultúry v KD p.
Ďurčenkovej do 5. mája 2009.

Posedenie pri knihe
Jednoduchá, pekná akcia s rodinnou atmosférou
sa uskutočnila 13. 3. 2009
pri príležitosti Mesiaca knihy. Výbor miestnej organizácie Matice slovenskej v Polomke pripravil pre záujemcov o knihu stretnutie s knihou a nositeľkami tradícií. Podujatie bolo spojené s
výstavkou niektorých častí polomského kroja, lebo členovia MO
Matice slovenskej chceli pripomenúť mladšej generácii nedávnu
minulosť starých mám a starých otcov. Moderátorkou stretnutia
bola pani riaditeľka materskej školy v Polomke Helena Lunterová. Uviedla čítanie z knihy ,,Polomka“ v podaní pani Mgr. Ivetky Kohárovej, ktorá si vybrala ukážku o jarných zvykoch v Polomke. Všetci pozorne počúvali. Naši hostia mohli nadviazať na
autorove slová spomínaním na svoju prežitú minulosť. Boli to milé
tety vyšívačky a tety, ktoré prekrásne spievajú aj po šesťdesiatke, čo nám dovolili nahliadnuť do vzácnych spomienok svojho
detstva a mladosti. Veľmi nás potešilo rozprávanie hostí o tom,
ako vynášali Marejnu, vypriadali noc, alebo šibali chlapcov na
druhý deň po Veľkej noci ako poďakovanie za okúpanie. Vystúpenie detského folklórneho súboru oživilo podujatie pekným
spevom a tancom. Vedúca súboru pani Marta Pisárová podnietila spolu s dievčatami hostí k spontánnemu vystúpeniu. Krásny
spev dlho znel v ušiach prítomných a umocňoval príjemný pocit z posedenia. Ďakujeme v mene všetkých.
am
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Ako sme volili
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky sú už
známe a víťaz volieb Ivan Gašparovič bude slávnostne
inaugurovaný do funkcie prezidenta v júni tohto roka. Výsledky volieb v Polomke vám teraz prehľadne prinášame.
Voľba prezidenta SR I . kolo dňa 21. 3. 2009
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov – 2457
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov – 949
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:
Bollová Dagmar PaedDr.
– 13
Gašparovič Ivan doc., JUDr, CSc. – 640
Martináková Zuzana
- 24
Melník Milan prof., RNDr., DrSc. - 31
Mikloško František RNDr.
- 29
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD - 192
Sidor Milan PhDr., Csc.
- 20
Celková účasť voličov – 39,19%
Voľba prezidenta SR II. kolo dňa 4.4.2009
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov – 2468
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov – 1176
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:
Gašparovič Ivan doc., JUDr, CSc. – 907
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD - 269
Celková účasť voličov – 48%

Občianske združenie
Tradície Rozvoj Ekológia
Našej Dediny
v spolupráci so ZŠ v Polomke
vás pozýva v máji na kurz:
Liečivé rastliny a ich využitie
v domácnosti – úvod do témy
Kurz je pripravený pre tých, ktorí by radi využívali silu
liečivých rastlín z našej prírody pre seba a svojich blízkych, ale nemajú dostatok potrebných vedomostí. V prípade záujmu je možné vo vzdelávaní pokračovať.
Témy:
Poznávanie niektorých druhov liečivých rastlín
Výstraha pred druhmi rastlín, ktoré môžu byť nebezpečné
Prvá pomoc a domáce liečenie pomocou byliniek
Príprava čajov
Doporučenia na pestovanie, zber a sušenie liečivých rastlín.
Termín: 			
12.- 13. máj od 17.00.
			
do 19.00. hodiny v ZŠ
Trvanie kurzu:		
4 hodín
Cena na osobu:		
7€
Minimálny počet účastníkov:
8
Maximálny počet účastníkov: 12
Lektorka:			
Mgr. Anna Mesiarkinová
Prihlásiť sa môžete do 6. mája 2009.
Účastník získa osvedčenie o absolvovaní kurzu. Prihlášky získate
v ZŠ v Polomke alebo na adrese michaela@polomcania.sk

RUSANKA

Výzva pre
občanov
Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Polomka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady č 36/2008 sú občania povinní uhradiť poplatok za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2009 nasledovne.
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
Študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich 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 E – 135,50 Sk
je potrebné doložiť fotokópie platných pracovných zmlúv
Poplatky za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2009 je možné uhradiť v kancelárii úseku VVS (v kultúrnom dome – zozadu z dvora VVS) v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 10.00 hod. a od
12.00 do 15.00 hod.
Poplatky za zvoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2009 je nutné zaplatiť čo najskôr.

Ako to prebiehalo na zimných svahoch
v sezóne 2008/2009
Členovia Lyžiarskeho oddielu Horehronský tím Polomka
Bučník nezaháľali ani v tejto
zimnej sezóne. Zúčastnili sa na
jedenástich kolách Slovenského pohára Masters v alpskom
lyžovaní. Okrem toho absolvovali aj Majstrovstvá Slovenska
v obrovskom slalome a v špeciálnom slalome. Najúspešnejší pretekár za náš oddiel bol
Jozef Horský, ktorý získal vo
svojej kategórii oba tituly majstra Slovenska a okrem toho
vyhral vo svojej kategórii B1 aj
Slovenský pohár. Jozef Horský
sa zúčastnil aj na dvoch svetových pohároch, vo finále tohto
pohára vo Francúzsku obsadil
v špeciálnom slalome vo svojej kategórii pekné 4. miesto.
Výborné umiestnenie v celkovom hodnotení Slovenského pohára dosiahla aj Jan-

ka Jagerčíková, ktorá vo svojej kategórii obsadila 2. miesto.
Okrem týchto pretekárov pravidelne reprezentovali našu
obec aj Marián Jagerčík a

Zdenko Omasta, ktorý pretekal v kategórii juniorov a taktiež obsadil v celkovom hodnotení 2. miesto.
M. Jagerčík

AUTOPOŽIČOVŇA
- Renault Thalia od 23 E na deň Tel.: 0907 806 513.

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

INZERCIA

– športové odevy a obuv, termooblečenie
Ponúkame tovar značiek: ZAJO, FOB, KEFAS, ALPINA, 4F,
HIGH SPORT, X-IT, SLOVENKA, TATRASVIT a iné
! Do konca apríla zľavy na :
Vetrovky, lyžiarske nohavice, rukavice, termooblečenie
(vybrané druhy), čiapky

Predám autobatériu
ENERGIZER 45.
Nová v záruke.
Cena 33 €.
Tel. 0908 224 083

KUCHYNSKÉ LINKY
JAME-NÁBYTOK
Bernolákova 1, Polomka, tel/fax: 048/6193453

Ponúka kuch. linky na mieru:

- konzultácie zdarma
- zameranie linky zdarma
- grafický návrh zdarma
- doprava
- montáž
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