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71. výročie Slovenského
národného povstania
Roky plynú. Tvoria sa nové dejiny, novodobé dejiny, moderné dejiny. Každý z nás však pevne verí, že časy spred
šesťdesiatich ôsmich rokov sa nikdy nenavrátia. Časy strachu, bojov, hukotu zbraní, biedy a nedostatku. A preto nesmieme zabudnúť. Tento rok si pripomenieme 71. výročie
týchto ťažkých časov, všetkých odvážnych, ktorí z úprimného presvedčenia šli na možnú smrť. Mnohí z nich padli, mnohí sa nevrátili domov. Česť ich pamiatke. O priebehu SNP sa
viac dočítate na str. 2.
rr

Pozvánka
na zasadnutie OZ
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:
27. augusta 2015 (štvrtok) o 18,00 hodine  
(v budove obecného úradu – bočný vchod)   
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4/ Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
5/ Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2015 vo
výdavkovej a príjmovej časti, likvidácia pohľadávok
6/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej
ochrany za I. polrok 2015
7/ Rôzne
8/ Interpelácia a diskusia
9/ Záver

Dožinky
Srdečne vás pozývame prežiť
slávnostný dožinkový deň,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 27.9.2014.
Program:
9.30 – Dožinkový sprievod
z centra obce do kostola
– zraz pred Bumbarasom
10.00 – Slávnostná dožinková
svätá omša

Polícia upozorňuje
Vystúpenia
Breziniek
Program rozvoja
obce
Polomský deň
Vertikálny kilometer

POZVÁNKA

na festival tradičnej ľudovej kultúry regiónu Horehronia
sobota 29. 8. 2015 od 09,00 hod.
Polomka, lyžiarske stredisko „Bučník“
Základným poslaním Spolku pre obnovu kultúry a tradícií Brezinky je prezentácia interpretačných zručností a tvorivého umenia v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folklóru v Polomke.
Členovia spolku pri príležitosti 490-teho výročia prvej písomnej zmienky o obci Polomka a na
oslavu celého regiónu Horehronia pripravili spolu s Obcou Polomka, FSk Brezinky a Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici nezvyčajné kultúrno-spoločenské
podujatie v rámci projektu pod názvom:

„Horehron, Horehron, Ty krásny Horehron“,
na ktorý srdečne pozývame širokú verejnosť.

Sprievodné akcie: výstavy ľudového odevu, tvorivé dielne, tradičné jedlá, vystúpenia „malých speváčikov“ Horehronia, vystúpenia hostí, súťaže medzi obcami, aktivity pre najmenších, škola tanca, spomienka na SNP, ľudová zábava s muzikantmi Horehronia.
Galaprogram, v ktorom budú účinkovať:
folklórna skupina BREZINKY z Polomky, folklórna skupina BACÚŠAN z Bacúcha, folklórna
skupina ZAVAČAN zo Závadky nad Hronom, folklórna skupina HEĽPAN z Heľpy, folklórna
skupina KRÁĽOVÁ HOĽA z Pohorelej, folklórna skupina ŠUMIAČAN zo Šumiaca a folklórna
skupina TELGÁRT z Telgártu.
Program podujatia:
09,00 hod. - privítanie hostí
09,15 hod. - otvorenie remeselných a tvorivých dielní - otvorenie tradičných kuchýň zúčastnených
obcí - otvorenie výstavy ľudových krojov zúčastnených obcí - spoločná skúška folklórnych skupín
10,00 hod. - oficiálne privítanie všetkých zúčastnených predstaviteľov obcí a folklórnych skupín
10,10 hod. - turistická vychádzka k neďalekému areálu rybníka v doline Voľchovo
14,00 hod. - súťaže medzi zúčastnenými obcami, víťaz bude odmenený zaujímavou cenou
15,00 hod. - zasvätenie do prípravy polomskej štrudle (bude možnosť zakúpiť si suroviny a s
pomocou ženičiek si prípravu štrudle vyskúšať)
16,00 hod. - vystúpenie malých horehronských nadaných detí v programe pod názvom „Malí
horehronskí speváčikovia“. Zaspievajú s horehronskými muzikantmi. - škola tanca pre detičky
pod vedením Vandy Krištofovej
17,30 hod. - vystúpenie hostí s horehronskými muzikantmi
18,00 hod. - galaprogram
20,00 hod. - škola tanca s Vandou Krištofovou a Martinom Urbanom – tance z Horehronia
21,00 hod. - premietanie filmov s tematikou SNP - ľudová zábava, do tanca hrajú horehronskí
muzikanti
V priebehu celého podujatia budú k dispozícii bufety s rýchlym občerstvením.

Program rozvoja obce
Program rozvoja Obce Polomka (ďalej len Program) je
aktuálnou témou nielen vo
vzťahu k príprave obce na
nové programovacie obdobie vo väzbe na podporu z
EÚ fondov, ale najmä preto,
že Zákon č. 503/2001 Z.z. v
znení neskorších predpisov o
podpore regionálneho rozvoja
ukladá túto povinnosť obciam
cit:„schvaľovať a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu
rozvoja obce a zabezpečovať
jeho plnenie.“ Program rozvoja
je tiež podstatným dokumentom pre schválenie projektov
zo štátnych aj zahraničných
fondov určených na rozvoj v
rokoch 2015 -2020. Obec Polomka pripravuje vypracovanie
nového rozvojového dokumentu na roky 2015-2020 pre nás
všetkých, ktorí v obci Polomka
žijeme, pracujeme, podnikáme
a zúčastňujeme sa akéhokoľvek rozvoja okolo nás. Výsled-

kom budú naše spoločné ciele
a návrh opatrení, ako ich dosiahnuť a podklad pre prípadnú
zmenu územného plánu obce.
Vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania
a pomôžme naprogramovať
rozvoj našej obce tak, aby
sme do roku 2020 správne
smerovali svoje ekonomické,
ľudské aj iné zdroje do toho,
čo máme „silné“ a jedinečné a
do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás
všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v
našej obci.
Ako sa zúčastniť
programovania?
Prvým krokom je vyplnenie
dotazníka pre účel prieskumu
vašich názorov a potrieb pri riešení Programu rozvoja 20152020. Dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom
verejnosti k problémom obce a
návrhy verejnosti, ako problé-

my riešiť. Každý, kto prejaví záujem o aktívnu účasť v procese
nahlási svoje údaje na Obec
Polomka, kontaktná osoba: p.
Kohútová č. tel. 048/6193138,
e-mail:
kohutova@polomka.
sk Dotazníky môžete vyplniť a
zaslať na uvedenú e-mailovú
adresu alebo anonymne do
schránky na obecnom úrade v
termíne do 31.8.2015.
Základné informácie o
Programe rozvoja
Program rozvoja obce (ďalej
len Program) je rozvojový dokument, ktorý sa spracováva na
regionálnej aj miestnej úrovni v
súlade so zákonom 539/2008
Z.z.a 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Vypracovaním Programu rozvoja
obce sa dosiahne zavedenie
procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie
zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní
sa o podporu zo štrukturálnych
fondov EÚ, obzvlášť v rám(Dokonč. na str. 3)
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Polícia upozorňuje najmä seniorov
v mesiaci august
Emília Harvanková, Komenského 81, 80 r.
Mária Kohárová, Komenského 16, 85 r.
Mária Saksová, SNP 105, 92 r.
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávenkyniam srdečne blahoželáme
a prajeme im ešte veľa rokov spokojného života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
júl 2015

Narodení:

Bučko Teo, Štúrova 87
Berkyová Ružena, Hronská 10
Christopher Inge Brorson, Osloboditeľov 2
Prihlásení: Šuchaň František, SNP 64
Sidor Pavel, Záhradná 9
Odhlásení: Rozložný Tomáš, Hronská 9
Zomretí:
Mesiarkinová Mária, Jánošíkova 31, 89 r.
Počet obyvateľov k 31.7.2015 - 2989

SPOMÍNAME
Žijeme život bez neho
a predsa nám chýba,
ale v srdci každého z nás
je miesto, v ktorom iba pre neho je priestor.
Dňa 10. júna 2015 sme si pripomenuli 15 rokov od chvíle, čo
navždy odišiel náš milovaný otec a starý otec
Ján Šandor
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami
...
Len kytičku kvetov
Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok priať,
modlitbu tichú odriekať
a s úctou na Teba spomínať.
Dňa 3.augusta 2015 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej
drahej
Magdalény Šandorovej
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami
...
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 21.augusta 2015 uplynul dlhý a smutný
rok, čo nás navždy opustil náš brat
Milan Jagerčík
So smútkom v dušu spomína
sestra Hanka s rodinou a brat Cyril
...
Len ten, kto stratil koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Odišiel si tíško otec, už nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 7. augusta uplynulo 8 rokov odvtedy, ako
nás opustil náš otec, starý otec a prastarý otec
Ján Šandor
a 12. augusta sme si pripomenuli jeho nedožitých 81 rokov
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Janka a Milka s rodinami
-foto je v čísle 8/2014

INZERCIA
Ponúkam na predaj Rašelinové brikety vhodné na vykurovanie
rodinných domov. Brikety sú balené v praktických balíkoch 1012 kg. Odber 1 tona – celá paleta v cene 150€ s DPH. Predaj:
Polomka – časť Hámor, kontakt: 0915819124
...
Predám Fiat Grande Punto 1,2, 7-ročné, 60 000km, cena dohodou. Tel: 0905844607.

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej
činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov,
aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady,
kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším
osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú
sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú
požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta,
nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich,
že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú
niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi
preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo známy. Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní
poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky.
Následne uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze, a preto posielajú kolegu,
asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča
seniorom, aby si vždy si overili , či naozaj volá ich
príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám,
aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.
Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami
(zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne
vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné
úspory. K najznámejším legendám patrí, že pácha-

telia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární,
plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí
prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok,
zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru
a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa
pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú
peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal
dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom
stave. V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne
stroje, zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výrazné
zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia
získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich
príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné
prostriedky, šperky alebo iné cennosti. Polícia
preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme
osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote
a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze,
nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im
ukradnú celoživotné úspory.
Polícia žiada, aby výskyt akýchkoľvek podozrivých osôb, prípadne pokusov o uvedené podvody
občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo na najbližší útvar polície.
ORPZ Brezno

Krátky prierez
Slovenským národným povstaním
Slovenské národné povstanie bolo neoddeliteľnou súčasťou európskej protifašistickej rezistencie. Na pozadí dnešných integračných snáh v Európe je inšpirujúca
účasť 32 národov a národností v SNP.
Vojenské úspechy spojeneckých tak 29. augusta 1944 v doobedňajmocností v rokoch 1943 - 1944 ších hodinách. Veliteľ ilegálneho
znamenali strategický prelom vojenského ústredia vydal rozkaz
vo vojne. To pozitívne ovplyvnilo na branný odpor armády. Začalo
domáci odboj a decembri 1943 sa Slovenské národné povstanie.
vznikla Slovenská národná rada , Východoslovenské divízie boli
ktorá spájala antifašistické sily na okamžitým zásahom Wehrmachtu
Slovensku. SNR prijala programo- odzbrojené a porazené. Fašisticvý dokument nazvaný Vianočná ké vojská obsadili hlavné mesto a
dohoda, v ktorom sa zakotvili ciele značné priestory na západnom a
odbojovej činnosti na Slovensku. východnom Slovensku. Ráno 30.
Do centra pozornosti sa automa- augusta 1944 povstalecké jednotticky dostala slovenská armáda, s ky prišli do Banskej Bystrice, ktorá
ktorou kalkulovala aj exilová vláda sa stala politickým a ekonomickým
v Londýne. Napriek tomu, že Slo- centrom povstania. Prvé boje sa
venský štát bol prakticky považo- uskutočnili v Strečnianskej tiesňavaný za nemecký satelit, v roku ve. Po poslednej mobilizácii počet
1944 už armáda ako celok pre- povstalcov vzrástol na 60 000.
Povstalecké vojská bojovali pod
stávala byť oporou režimu a rozpracovávali sa predstavy využitia názvom 1. československá armáda
slovenského priestoru v boji proti na Slovensku. Do 7. októbra 1944
nemeckému fašizmu. Aktuálnou sa bol veliteľom tejto armády generál
stala aj otázka umožnenia rýchle- Ján Golian, neskôr ho na tomto
ho postupu sovietskych jednotiek poste vystriedal generál Rudolf
cez naše územie. Urýchlene pre- Viest. Prvá etapa obrany povstabiehajúce rokovania s predstaviteľ- leckého teritória trvala od začiatku
mi ilegálnych vojenských zoskupe- povstania do 10. septembra 1944.
ní umožnili vytvorenie Vojenského V tejto etape dosiahli povstalci
ústredia na čele s podplukovníkom stabilizáciu frontu. V druhej etape,
Jánom Golianom. Prvou úlohou ktorá trvala od 10. septembra 1944
vojenského ústredia bolo vypra- do 18. októbra 1944, prichádza na
covanie plánu ozbrojeného vystú- slovenské územie zo Sovietskeho
penia vojska za podpory civilných zväzu 1. čs. letecký stíhací pluk a
2. čs. paradesantná brigáda. Tretia
zložiek a obyvateľstva.
Od jari 1944 do spoločenského etapa trvala od 18. októbra 1944 do
hnutia na Slovensku zasiahli aj obsadenia Banskej Bystrice okudôsledky rozvoja partizánskeho pačnými jednotkami, kedy prebehhnutia. Do činnosti partizánskych la generálna nemecká ofenzíva na
jednotiek sa aktívne zapájali de- povstalecké územie z Maďarska.
V septembri 1944 prebrala
zertéri z armády, rasovo prenasledovaní a sovietski vojnoví zajatci. správu povstaleckého územia
Rozmach partizánskeho hnutia Slovenská národná rada. Stala
znepokojenú vládu donútil vyhlásiť sa vrcholným politickým, zákonostanné právo. Na nátlak nemecké- darným a výkonným orgánom. V
ho veľvyslanca prezident Dr. Tiso obciach a mestách sa začali forsúhlasil s príchodom okupačných movať revolučné národné výbory.
jednotiek na Slovensko. Stalo sa Počas povstania pri Veliteľstve 1.

čs. armády na Slovensku pôsobili
aj vojenské misie spojeneckých
mocností : sovietska misia 1. UF
pod velením mjr. Ivana Ivanoviča
Skripku-Studenského, americká
vojenská misia s por. Jamesom
Holtom Greenom a britská misia
s mjr. Sehmmerom. Veliteľom oddielu francúzskych partizánov bol
Georgez Barazer de Lannurien.
Povstania sa zúčastnili príslušníci
32 národov a národností.
Východokarpatskou operáciou
1. A 4. UF (8.9.1944 - 20.10.1944)
sa začalo priame oslobodzovanie
nášho územia. Jej súčasťou bola
Karpatsko-duklianska operácia,
ktorá predstavovala hlavnú pomoc SNP. Vojaci 1. čs. armádneho
zboru sa vyznamenali v bojoch o
mesto Dukla a Dukliansky priesmyk a 6.10. 1944 prekročili čs.
štátnu hranicu.
Na konci októbra 1944 SNR,
Rada na obranu Slovenska a Veliteľstvo 1. čs. armády rozhodli o
ústupe do hôr a prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja.
Dňa 27.10. 1944 jednotky SS vstúpili do Banskej Bystrice. Po ústupe
do hôr sa začalo obdobie krutého
teroru a krvavých represálií proti
účastníkom SNP, ich rodinným
príslušníkom, ale aj nevinnému
civilnému obyvateľstvu. Fašisti na
území Slovenska vypálili 93 obcí
a po vojne sa v 211 masových
hroboch našlo 5 304 obetí. Dňa
3. novembra 1944 boli v Pohronskom Bukovci zajatí povstaleckí
generáli Golian a Viest, neskôr
boli vypočúvaní v Banskej Bystrici,
Bratislave a Berlíne. Boli popravení na neznámom mieste.
Na oslobodzovaní Československa sa podieľali jednotky Červenej
armády, 1. čs. armádneho zboru v
ZSSR, armády Rumunska, Poľska a
USA. Oslobodením Prahy 9.5. 1945
skončila 2. svetová vojna v Európe.
D.Ď zdroj: wikipédia

AUGUST 2015

Polomske novinky

STRANA 3

Prázdninové vystúpenie
detí z DFS Brezinky
v Detve a Kokave nad Rimavicou
Folklórne slávnosti pod Poľanou sa od svojho vzniku v roku 1966 konajú pravidelne
každoročne druhý júlový víkend v Detve, v srdci Slovenska, centre jedného z najsvojráznejších folklórnych regiónov.
Návštevníci si môžu vybrať keby pršalo. Dokonca aj je- kultúry Koliesko 2015 sa
z množstva sprievodných dlo nám chutilo, lebo „zelené konal na prelome prázdninopodujatí, ale najmä z množ- halušky“ nemáme tak často, vých mesiacov v Kokave n/
stva scénických programov tak sme ich zo zvedavosti Rimavicou. Deti účinkovali
slovenských a zahraničných zjedli a boli výborné. „Mä- v programe A. Jágerovej „Z
kolektívov.
sové typy“, keďže sme mali chlapčaťa chlap“. Detstvo
Deti DFS Brezinky účin- na výber, si museli postáť bolo v minulosti spolu s dokovali v programe Andrey trochu dlhšie v rade. Večeru spievaním najživšie obdoJágerovej „Poza školu“. S sme mali tiež na výber z nie- bie životného cyklu človeka.
deťmi z Detvy, Zvolena, Ban- koľkých jedál, takže hladom Dieťa sa v tomto čase naučiskej Bystrice priblížili divá- sme netrpeli.
lo veľa nového, spoznávalo
kom, ako to bývalo dakedy v
No, ale hlavný dôvod prečo normy a hodnoty kultúrneškole, ale aj poza školu. Ale sme do Detvy prišli, je pred- ho a sociálneho prostretak ako to už na festivaloch sa vystúpenie. A hoci deti už dia. Náročné obdobie bolo
chodí, všetko sa to začalo javili isté známky únavy, mu- obdobie od 13 do 15 rokov.
ráno spoločnou skúškou. seli sme to zvládnuť a zmo- Vtedy deti postupne dospieDo poobedia sme sa mohli bilizovať sa. Veď sme aj vali, vykonávali množstvo
povenovať neodmysliteľným zvládli. V závere dňa, cestou pracovných úkonov ako dojarmočným nákupom a kolo- domov, akosi nanovo ožívala spelí, ale ešte neboli začletočovaniu, do výšky vrecko- vrava, smiech, spev, obzera- není medzi staršiu mládež.
vého v peňaženke. Počasie nie nakúpených darčekov. O tom, čo všetko sa museli
nám prialo, slniečko to až A že vraj isto pospia...
mládenci a dievčence naupreháňalo, ale furt lepšie ako
Festival tradičnej ľudovej čiť a vykonať, aby boli prijatí
medzi dospievajúcu mládež
bol práve detský program,
v ktorom spolu s nami účinkovali deti z Kokavy, Detvy,
Banskej Bystrice a Liptovského Mikuláša. No a kým
sme sa k nášmu programu
dostali, opakoval sa známy
scenár – spoločná skúška,
obed a návšteva jarmoku
ľudových remesiel. V remeselníckej ulici sme mali
možnosť vidieť množstvo
ľudových majstrov a ich výrobkov, mohli sme nazrieť do
sklárskeho, fujarového, gazdovského, medového dvora,
dvor Rádia Regína ponúkal

Program rozvoja obce
(Pokrač. zo str. 1)
ci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry. Program sa
spracováva s vnútornými aj
vonkajšími rozvojovými aktérmi, ktorí sa môžu rovnocenne
zapojiť do programovacieho
procesu a priamo počas tvorby
dokumentu definujú problémy
a predpoklady rozvoja tak, že
výsledkom je spoločná dohoda
a spokojnosť. Výsledkom tohto
má byť kvalitný a uskutočniteľný dokument, ktorý má za sebou mobilizáciu vnútorných
zdrojov, hmotných, finančných
ale hlavne ľudských, ktoré sú
nevyhnutnou súčasťou implementácie rozvojovej stratégie
Programu rozvoja obce.
Zákon č. 539/2008Z.z a zákon
č. 309/2014 o podpore regionálneho rozvoja §8 cit. v znení neskorších predpisov
Program rozvoja obce
(1) Program rozvoja obce je
strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný

v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku,
na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu
rozvoja obce zabezpečuje
obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva
pozostáva z
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a
analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia
vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie
vnútorného potenciálu územia,
jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného
rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce
pri zohľadnení jej vnútorných

špecifík a určí hlavné smery,
priority a ciele rozvoja obce
rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení
a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce, systém
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s
ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu
rozvoja obce formou akčných
plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie
jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej
stránky realizácie programu
rozvoja obce.
(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa
potreby.

priamy prenos, v kokavskom
dvore to voňalo domácimi
špecialitami a na námestí
pri fontáne si stačilo sadnúť
a sledovať program. Pri kostole bolo podozrivo veľa detí
– lebo tu boli pre nich pripravené samé zaujímavé hry
a hračky – drevený kolotoč,
chodúle, hojdačky, klátiky na
kľačanie pre neposlušné deti
ale hlavne divadelné predstavenie, do ktorého zapojili
malí herci aj prizerajúce sa
deti. No aby sme nezabud-

li na nákup darčekov – pre
mamičku, pre otecka, ... Keď
sme minuli čo to, ba aj všetko, hybaj pekne odprezentovať to, čo sme s ostatnými
naskúšali.
Takto vytešení z celého dňa
sme sa vrátili domov s pocitom dobre vykonanej práce.
Festivalová misia úspešne
splnená.
Ďakujem všetkým deťom
za vytrvalosť a početnému
„fanklubu“ za spoločnosť.
Marta Pisárová

(5) Program rozvoja obce a
jeho aktualizáciu schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
ak jej spracovanie vyžaduje
osobitný predpis je podmien-

kou na predloženie žiadosti
obce o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
Dotazník nájdete na www.polomka.sk alebo na obecnom
úrade.

AUGUST
Chlad noci odovzdá sa, podá ruku ránu.
Les, potok, dedina kľačí pred slnkom.
Kosci striasli únavu vidiac panorámu –
pravú, neporovnateľnú s umelcovým dielom.
Neposlušná ortuť v teplomeri šplhá.
Na pravé poludnie aj slnce lenivie,
len štetcom lúčov maľuje a tiene vrhá,
keď vedľa neho búrky mračno plynie.
Upierame zraky k výšinám a hľadáme cestu.
Ktorá je? Ktorá? Kde je vyšitá?
Kadiaľ, kadiaľ vedie cesta k Božiemu mestu?
Nevieme. Ako ju našla Nanebovzatá?
Mária Oceľová
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Vertikálny kilometer v Chamonix

Polomský deň
V sobotu 15.8.2015 sme privítali
našich priateľov z Polomy, Gemerskej Polomy a Pustej Polomy.
Prinášame vám niekoľko fotografií
z tohto podujatia. Priebeh podujatia vám priblížime v budúcom
čísle Polomských noviniek. Sme
úprimne radi, že sa na tohtoročnom
stretnutí Polomčanov zúčastnilo
toľko občanov našej obce.
Ďakujeme

28. 6. tohto roku sa uskutočnil vo Švajčiarskom
Chamonix európsky šampionát vo vertikálnom
kilometri (KM-Vertical). Z našej obce sa na nich
zúčastnila Marianna Jagerčíková, ktorá v silnej
konkurencii 68 pretekárok zo 17 krajín sveta
obsadila veľmi pekné 15 miesto. Náročnú trať
s prevýšením 1000 m na dĺžke 3,8 km zvládla
tentoraz za 50 minút a 09 sekúnd, keď pred ňou
skončili väčšinou profesionálne pretekárky pretekajúce za známe svetové športové značky.
Okrem toho ešte absolvovala vo Francúzsku
jeden pretek v KMV kde obsadila tretie miesto.
Vertikálny km je extrémny beh do vrchu kde sa
beží alebo „ide“ prevýšenie 1km pričom dĺžka
trate sa pohybuje od 1,9 km t.j. najstrmšia trať
až po max 5km. Pre porovnanie z konca dediny

Polomka až na vrch Homôlky je cca 1 km prevýšenie, ale dĺžka trate je až 6,5km. Ďalší pretek,
ktorý Marianna absolvovala bol 8 augusta v Taliansku Valle di Susa, jedná sa o super extremný beh do vrchu, pričom prevýšenie je cez 3 km
a dĺžka trate 10 km. Nakoľko sa jedná o veľmi
náročný beh, po prvom vertikálnom km skončí posledných 20 % pretekárov, po druhom km
pustia do cieľa len ďalších 20%. Tohto behu sa
zúčastňuje cez 300 bežcov pričom do cieľa príde možno len 120pretekárov. Marianna v silnej
konkurencii žien pričom do cieľa z 31 pretekárok
prišlo len 13 obsadila 8. miesto a náročnú trať
zvládla za 2 hodiny 59 minút. Pre tých, čo sa zaujímajú o behy do vrchu tu je odkaz na webovú
stránku tohto preteku Red Bull K3 2015

Marianna v plnom nasadení na vertikálnom
km vo Francúzsku

Projekt
„V novej sezóne
v nových dresoch!“
Realizované
s finančnou
podporou BBSK.
Telovýchovná jednota TATRAN
Polomka podala dňa 24.11.2014
Žiadosť o poskytnutie dotácie
na rok 2015 poslancom ZBBSK
s názvom projektu „V novej sezóne v nových dresoch!“ na nákup dresov a tréningových pomôcok pre futbalistov. Účelom
tohto projektu je rozvoj a reprezentácia polomského futbalu a
športu všeobecne, priamou podporou športovo naladených ľudí.
Predpokladaný termín realizácie
júl - august 2015. Poslanci BBSK
tento projekt podporili, a tak
sme získali finančné prostriedky
vo výške 785 € na kúpu dresov
a tréningových pomôcok. TJ
Tatran Polomka vyslovuje poďakovanie poslancom BBSK za
schválené financie.
R.Kohút

Rodeo v Polomke vždy patrilo k jednému z vrcholov westernovej sezóny a inak
tomu nebolo ani v sezóne 2015, kedy sa
uskutoční 15. ročník polomského rodea.
Westernová liga spolu s obcou Polomka
pripravili na 11. júl pretek, kde sa už tradične stretávajú „westerňáci“ z celého
Slovenska a okrem tradičných disciplín
WHL ukážu aj niečo zo svojho umenia v
práci s dobytkom.
Pretekov sa zúčastnilo 22 súťažných
dvojíc (jazdec a kôň), ktorí štartovali
striedavo v drezúrnych, rýchlostných a
pracovných disciplínach. Pri drezúrnych

disciplínach (Trail, Western pleasure)
je dôležitá poslušnosť koňa a umenie
jazdca ho ovládať. Pri rýchlostných
(Pole bendinng, Barel race) samozrejme
rýchlosť koňa a schopnosť jazdca manévrovať s koníkom pomedzi slalomové
tyče a sudy. Pracovné disciplíny (Catlle
penning, Team penning) sú s dobytkom.
Vyžadujú si šikovnosť jazdca a úplné
ovládanie koňa na chytenie teľaťa do
lasa alebo oddelenie teľaťa od stáda a
následné zahnanie do ohrady. Nie vždy
sa to podarí a aj šťastena musí pri súťažnej dvojici stáť. Záleží aj od rýchlosti a inštinktu teliat, aby sa nedali len tak ľahko
chytiť. Preteky vyžadujú 21 kusov teliat
a sme povďační predsedovi družstva AgroPohorelá pánovi Jozefovi Tlučákovi za
ochotu nám ich zapožičať. Bez nich by

rodeo nebolo rodeom.
Počasie sa nám tento rok vydarilo. Bolo
slnečno, možno až príliš, a tak si podujatie vychutnávali jazdci i diváci. Hladký
priebeh a pripravenosť akcie potvrdil aj
rozhodcovský zbor z Westernovej ligy.
Popoludnie pri zaujímavých disciplínach
s dobytkom ubehlo veľmi rýchlo. Počasie
vydržalo, a tak nič nebránilo TULIBANDE, aby nás dlho do noci zabávala country hudbou. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na
príprave a priebehu rodea. Aj vďaka nim
bolo pätnáste rodeo v Polomke úspešné.
Na záver mi ešte dovoľte poďakovať firme Gamo Banská Bystrica, ktorá obdarovala všetkých jazdcov mládežníkov a poľnohospodárskemu družstvu Beňuš, ktoré
sa postaralo o krm pre koníky a teľatá.
Diana Ďurčenková
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