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Zmena termínu!!!

Dožinky
Srdečne vás pozývame
prežiť slávnostný dožinkový deň, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 4. 10. 2015
9.30 – Dožinkový sprievod z centra obce do kostola
(zraz pred Bumbarasom)
10.00 – Slávnostná dožinková svätá omša

Zasadalo OZ
Povinnosti pri
povinnej školskej
dochádzke
Polomský deň
Občianske
združenie

OZ TREND a OBEC POLOMKA
Vás pozývajú na podujatie

Zábavný les
– rozlúčka s letom
Miesto:
Čas:
Program:
12:00
Vstupné:

areál penziónu Bučník
sobota 26. septembra 2015 od 09.30. hodiny
09:30. – 12:00. hry a súťaže
tombola, ukončenie podujatia
1 € (predaj vstupeniek do 11:00)

Pripravili sme: Drevorubačský ding, medovníkový domček, kreslenie, skákanie vo vreci,
beh do kopca a ďalšie disciplíny.
Pre prvých 80 účastníkov sú pripravené odmeny na každom stanovišti. Ostatní si môžu
vyskúšať disciplíny bez odmien a zúčastniť sa žrebovania tomboly.
Všetci malí aj veľkí návštevníci budú mať možnosť opekať prinesené špekáčiky na verejnom ohnisku (aj po ukončení podujatia) alebo sa občerstviť v bufete.
Príďte s nami prežiť príjemné dopoludnie a rozlúčiť sa s letom!

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Polomke bolo zvolané na deň 27.8.2015. Zasadnutia sa zúčastnilo všetkých 11 poslancov.

Katka Máliková a kamaráti na Polomskom dni

Mária Oceľová

V septembri
Možno si leto pomýlilo dátum,
chcelo byť štedré k školákom,
pootvorilo svoje album
i sklonilo sa pred sviatkom.
Váži si naše dejiny
v ére, keď zriedka iný
vďačiť vie za zrod Panny
za briliant nebom daný,
vie sláviť meno Márieten briliant veky prežije.
Slovensko, potrebuješ pokoj,
patrónka svätá, pri ňom stoj.
Úrody z polí, z práce zdar,
zbierame s úctou Boží dar.
Leto s jeseňou v rytme valčíka
pri speve čírom, speve slávika
necháva jeseň na parketena pestrej svojej palete.
A čo je prírody údel
oproti skvostom anjelským?
Prichádza Michal, Gabriel, Rafael
so slávnym chórom nebeským.

Program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
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/ Zriadenie Obecnej polície
8/ Rôzne
9/ Interpelácia a diskusia
10/ Záver

Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov
obecného zastupiteľstva a
ostatných prítomných. Podľa
prezenčnej listiny konštatoval,
že na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov,
čím bolo zasadnutie uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania poveril Janku Hebeňovú
a Dianu Ďurčenkovú, referentky obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil
Mgr. Františka Heretu a Ing.
Jozefa Guzmu.
Starosta obce predložil na
schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva,
ktorý bol všetkými hlasmi
schválený. Poslanec Vladimír
Hrablay navrhol, aby zasadnutie obecného zastupiteľstva
bolo nahrávané a hlasovanie
poslancov menovite zverejnené, kto ako hlasoval.
S tarosta dal hlasovať za návrh poslanca: Za boli 4 poslanci, 4 boli proti a traja sa zdržali

hlasovania. Návrh neprešiel.
Starosta obce predložil návrh,
aby do návrhovej komisie boli
zvolení poslanci:
Ing. Marian Jagerčík, doc.
Ing. Jaroslav Varecha, PhD.,
Ing. Vladimír Hrablay. K návrhu neboli žiadne pripomienky
a návrhová komisia bola jednomyseľne zvolená.
Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce Ing.
Jozef Svetlák. Poslanci kládli
otázky týkajúce sa výberu dodávateľských firiem a výberových konaní. Na otázky odpovedal hlavný kontrolór.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
správu
o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva
a kontrolnej
činnosti a schválilo plán práce hlavného kontrolóra na II.
polrok 2015 tak, ako bol predložený.
V ďalšom bode programu
sa poslanci zaoberali plnením
rozpočtu a zhodnotením plnenia rozpočtu obce za I. polrok

2015 vo výdavkovej a príjmovej časti, likvidáciou pohľadávok. Správu zobrali na vedomie. Zároveň schválili rozpočtové opatrenie č.3/2015.
Správu o zabezpečovaní úloh
na úseku požiarnej ochrany
za I. polrok 2015 Predložil Ján
Harvanka, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Obce
Polomka. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
správu o zabezpečovaní úloh
na úseku požiarnej ochrany
za I. polrok 2015 a zároveň
uložilo veliteľovi DHZO predložiť zoznam členov DHZO na
budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K bodu Zriadenie Obecnej
polície starosta obce objasnil
kroky k zaradeniu tohto bodu.
Na zasadnutí prebiehala diskusia medzi občanmi, poslancami a starostom obce.
Na podnet viacerých občanov, občania chcú založiť občianske združenie na pomoc
občanom a podnikateľom. Občania budú informovaní o tejto iniciatíve prostredníctvom
MR a Polomských noviniek.
Obecné zastupiteľstvo žiada
pripraviť Všeobecne záväzné
nariadenie na zriadenie obecnej polície a súčasne vykonať
prieskum na zriadenie obecnej polície spojený s osvetou.
Zrušenie predkupného práva - Obec Polomka má na
liste vlastníctva č.923 vyznačenú ťarchu - predkupné právo v prospech OSC Banská
Bystrica. Ukončením nájomného vzťahu zanikol aj účel
predkupného práva. Obecné
(Pokrač. na str. 4)
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Povinnosti vyplývajúce z plnenia
povinnej školskej dochádzky
v mesiaci september
Elena Pohančaníková, Komenského 62, 90 r.
Mária Vernárska, SNP 151, 94 r.
Ilona Špinderová, Jánošíkova 27, 90 r.
Anna Bodáková, Sládkovičova 9, 85 r.
Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.

SPOMÍNAME
V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto Vás mal rád.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
len bolesť trvá a nedá zabudnúť.
Dňa 12. septembra 2015 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia
našej milovanej
Márie Šušorovej
a 14. septembra 2015 sme si pripomenuli 23. výročie úmrtia
nášho milovaného
Ondreja Šušora
S láskou a úctou spomína dcéra Emília,
vnučka Janka s manželom Jozefom,
pravnučky Martinka a Janka,
vnuk Milan, syn Ján s rodinou
...
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby ste mohli ďalej žiť.
Už Vás neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíte svoj sladký sen.
Dňa 19.septembra 2015 uplynulo 16 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný otec a starý
otec
Jozef Venger
S láskou a úctou spomína syn František,
dcéra Mária a zať Ľudovít s rodinami
...
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok priať, modlitbu tichú odriekať
a s úctou na teba spomínať.
Dňa 25. septembra 2015 uplynie 30 rokov
ako nás opustila naša mama, manželka, stará
a prastará mama
Elena Saksová
S láskou a úctou spomína manžel,
dcéra, zať, vnučky Denisa a Iveta,
pravnuci Adrianko, Dominik a Denisko.
...
Jedno srdce na svete sme mali,
čo nás dokázalo milovať.
Aj keby sme ho chceli láskou prebudiť,
neozve sa už nikdy viac.
Dňa 30. septembra 2015 uplynie 5 smutných
rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starký
Michal Buvala
S láskou spomína manželka,
syn Jozef a nevesta Marta s rodinou.
...
Na krídlach anjela vzlietli ste v diaľ,
v srdciach našich zanechali obrovský žiaľ.
V nich Vás nosíme, v spomienkach máme,
často na Vás myslievame.
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá ...vieme,
len tiché slovká do nebies: ,,Navždy milujeme“
Dňa 10. septembra 2015 sme si pripomenuli
šieste výročie úmrtia našej drahej
Anny Muškovej
a 22. septembra 2015 uplynie dlhý smutný rok
od úmrtia nášho drahého
Františka Mušku
S bolesťou v srdci spomína
smútiaca rodina.
...
Dotĺklo mladé srdce, zhasli oči a stíchol jeho radostný hlas.
Odišiel náhle a smrť jeho neskonale bolí nás.
Slnko už nesvieti ako svietilo.
Aj mesiac prestal svietiť. Hviezdy zhasli.
Nič už nemá význam, keď Ty už tu nie si.
Dňa 11. septembra sme si pripomenuli smutné
tretie výročie úmrtia milovaného
Jozefa Tkáčika
S neutíchajúcim žiaľom spomína manželka,
syn Filip a ostatná rodina

Povinná školská dochádzka
sa vo všeobecnosti plní v základných školách, v stredných
školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, pokiaľ
zákon 245/2008 Z. z. (školský
zákon) neustanovuje inak.
V Slovenskej republike je
povinná školská dochádzka
desaťročná a trvá najviac do
konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.
V zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. má obec
povinnosť vytvárať podmienky
na plnenie povinnej školskej
dochádzky, ale aj povinnosť
mať evidenciu o všetkých deťoch vo veku plnenia povinnej
školskej dochádzky, ktoré majú
v obci trvalý pobyt a v ktorých

   Na základe povolenia riaditeľa kmeňovej školy môže žiak
absolvovať osobitný spôsob
plnenia školskej dochádzky
– vzdelávanie v škole mimo
územia SR.
Zásadná zmena nastáva
v ustanovení §25 školského
zákona, ktorý upravuje povinnosť vykonať skúšky z vyučo-

školách ju plnia.
Z uvedeného dôvodu sa v
ustanovení § 20 ods. 5 riaditeľovi školy, ktorý prijal dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky z iného školského obvodu, uložila povinnosť ohlásiť
túto skutočnosť obci, v ktorej
má žiak trvalé bydlisko.
Žiak, ktorý bol v priebehu
plnenia povinnej školskej dochádzky prijatý do strednej
školy (alebo do špeciálnej školy pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením, do špeciálnej
triedy pre zdravotne znevýhodnených žiakov alebo do bežnej
triedy, v ktorej bude mať zdravotne znevýhodnený žiak individuálny vzdelávací program),
pokračuje v plnení povinnej
školskej dochádzky až do jej

skončenia v tejto škole, ak nie
je ustanovené inak.
Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej
správy v školstve.
   Na základe týchto skutočností žiadam rodičov, ktorých detí si plnia PŠD mimo
spádovej školy, aby doniesli
potvrdenia o návšteve školy,
ktorú ich dieťa navštevuje
(týka sa to aj stredných škôl
a stredných odborných škôl)
pokiaľ ich dieťa neabsolvuje
10 rokov vzdelávania v školách podľa školského zákona
alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v
ktorom žiak dovŕšil 16. rok
veku.
   Potvrdenie je potrebné doniesť na Spoločný školský
úrad v Polomke (Daniele
Škvarkovej) do 30.9.2015.

Plnenie povinnej školskej dochádzky
mimo územia Slovenskej republiky
vacích predmetov, ktoré určí
riaditeľ školy na možnosť na
základe žiadosti zákonného
zástupcu alebo plnoletého
žiaka. V žiadosti sa uvedú ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august 2015

Narodení:

Harvanová Sofia, Osloboditeľov 45
Čejteyová Lívia, Osloboditeľov 37
Bartošová Dominika, Komenského 131
Prihlásení: Šperka Lukáš, Zápotockého 57
Šperková Nikola, -„Šperková Natália, -„Ing. Bajusová Renata, Ždiarska 56
Bajus Richard,
-„Mgr. Endreková Katarína, Janka Kráľa 18
Výlupok Pavel		
SNP 42
Výlupková Eva		
-„Výlupok Tomáš		
-„Výlupok Ján		
-„Odhlásení: Svetláková Anna, Jánošíkova 16
Miklošková Martina, Zápotockého 60
Siman Ján, Bernolákova 14
Králová Simona, Hámor 4/A
Zomretí:
Tkáčik Vladimír, Ždiarska 38, 60 r.
Fedorko Michal, Ždiarska 35, 81 r.
Pohančaník Rudolf, Janka Kráľa 32, 89 r.
Jagerčíková Emília, Kukučínova 5, 85 r.
Brozmanová Mária, Komenského 6 86 r.
Majerčíková Jana, Záhradná 30, 50 r.
Kubušová Anna, Kraskova 22, 88 r.
Počet obyvateľov k 31.8.2015   -   2988

POĎAKOVANIA
Smútiaca rodina vyslovuje úprimné poďakovanie
rodine, priateľom a známym, ktorí dňa 4.8.2015
odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého Vladimíra Tkáčika. Zároveň ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
...
Smútiaca rodina vyslovuje úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí na smutnej poslednej ceste dňa
25.8.2015 odprevadili našu milovanú zosnulú Janku Majerčíkovú. S vďakou v srdciach ďakujeme za
prejavy sústrasti, kvetinové dary a finančnú pomoc
všetkým občanom, farníkom, priateľom a známym.

Vzhľadom na povinnosť evidovať žiakov vo veku plnenia
povinnej školskej dochádzky
ako aj ich samotnú bezpečnosť sa dopĺňa povinnosť
zákonnému zástupcovi alebo
plnoletému žiakovi po príchode do krajiny pobytu predložiť
riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje,
že žiak navštevuje príslušnú
školu. Doklad predkladá vždy
k 15. septembru príslušného
školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v škole
mimo územia Slovenskej republiky.
Doposiaľ zákonný zástupca
žiaka alebo plnoletý žiak oznámil riaditeľovi kmeňovej školy
názov a adresu školy, ktorú
žiak navštevuje alebo potvrdil
školu uvedenú v žiadosti iba
jedenkrát. Keďže škola musí
uvádzať počty žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, tak musí
mať tento prehľad za každý
školský rok.
Žiadam rodičov, aby si túto
povinnosť splnili každý rok
a potrebné potvrdenie doručili
riaditeľovi školy, kde má ich
dieťa trvalý pobyt.
Ing. Daniela Škvarková,
Spoločný školský úrad

A-ŠPORT

Obchodný dom
Jednota
Ponúka: značkový textil, značkovú obuv, tričká, tepláky, na vybrané druhy tovaru ponúka výrazné
zľavy až do 50%
Doplnky: návleky, bandáže, pumpy, čiapky, okuliare – slnečné, plavecké, trekové palice, batohy

Kupón na zľavu 13%
platí do 30.9.2015
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Polomský deň v našej obci
    Dňa 15. augusta 2015 bola naša obec
hostiteľskou obcou už tradičného stretnutia
spriatelených obcí a ich obyvateľov z Polomy,
Gemerskej Polomy a Pustej Polomy.
Krásny deň, umocnený prekrásnym poča-

„nakopla“, aby sme túto dlhoročnú zbierku
artefaktov pretavili do tejto výstavy. Preto
treba poďakovať hlavne rodine Piliarovej, Jagerčíkovej, Pisárovej, ako aj všetkým nemenovaným osobám, ktoré akoukoľvek formou
pomohli túto výstavu pripraviť. Myslím si, že za
ten jeden a pol mesiaca
sme odviedli dobrú prácu, ktorú účastníci výstavy odmenili potleskom.
Tiež treba poďakovať
aj predstaviteľom a pracovníkom Národného
múzea a Národnej knižnice v Martine za príkladnú spoluprácu a pomoc.
Záverom treba povedať, že aj naša obec a jej
obyvatelia majú čo svojim hosťom ukázať a veOtvorenie výstavy Plátno v živote dedinského človeka
rím, že táto výstava im
sím bol predpokladom príjemného prežitia bola dobrým príkladom. Polomčania, ukážte,
účastníkov tohto stretnutia. Bohatý program že aj my máme byť na čo hrdí. Naša história
pripravený pre našich vzácnych hostí sa začal je predsa veľmi bohatá a stojí za to sa ňou
tradične, a to slávnostnou svätou omšou v na- ukázať a pohrdiť.
šom rímsko-katolíckom kostole. Po ukončení
Polomský národ bol vždy pracovitý, rozumný
svätej omše sa všetci účastníci tohto stretnu- a hrdý. Buďme hrdí na svoju históriu a tešme
tia presunuli do priestorov bývalého obchodu, sa z budúcich úspechov.
kde som so svojimi priateľmi pripravil výstavu Pozn.: Výstava bude inštalovaná dlhodobo.
pod názvom: „Plátno v živote dedinského člo- V prípade záujmu kontaktujte t. č. 0905 101
veka“, doplnenú o dobové fotografie profe- 122.
sora Karola Plicku a akademického maliara Všetkým Vám ďakujem.
a fotografa Pavla Socháňa. Tieto fotografie
Jozef Jagerčík
pútali veľkú pozornosť nielen našich obyva...
teľov, ale aj našich hostí. Vystavované arteKdyž jsme se před sedmi lety přidali k Pofakty ukázali celý postup pri výrobe plátna, lomce, Polome a Gemerské Polome v rámci
ktoré bolo neodmysliteľnou súčasťou v živote „Polomských dní“, netušili jsme jak intenzivně
dedinského človeka. Výstava bola doplnená budeme vtaženi do víru všech událostí a jak
aj dvoma tkáčskymi stavmi (krosnami), kto- silné vztahy spolu navážeme. Už to dávno neré boli inštalované v „prevádzkovom stave“. jsou jen zdvořilostní úsměvy a opatrný pohyb
Niektorí účastníci výstavy si mohli pod dozo- v neznámém prostředí. Cítíme se už ve všech
rom prísediacich žien aj priamo vyskúšať túto slovenských obcích jako ryby ve vodě. A nejizaujímavú a dnes už, bohužiaľ, málo vídanú nak je tomu i v obci Polomka. Navštěvujeme
činnosť dedinských žien. Tieto tkáčske stavy známá místa, víme už kde je kostel, kde je
boli inštalované do priestoru dedinskej polom- hřiště, kde je obecní úřad, potkáváme známé
skej izby, ktorá bola zariadená vo svojej his- tváře a máme si co říct. Přestože jsme dvě
torickej podobe, a to do najmenších detailov. různé země a dva různé národy, problémy
Veľkú pozornosť pútala „kútna plachta“, ktorej máme všude stejné.
význam ocenili pri výklade hlavne účastníčky Letošní návštěva v Polomce nám ukázala, že
ženského pohlavia.
za poslední 4 roky se v této obci rozhodně neO výrobkoch z plátna vari ani netreba veľa zahálelo. Svítí na nás nové fasády budov, ve
písať a hovoriť, lebo polomský kroj svojou krásou, variabilitou, ako aj náročnosťou
ručnej výroby, patrí medzi
skvosty slovenskej ľudovej
kultúry. Oceňované sú v celom svete.
Čiastočne sme výstavu doplnili aj o výrobky z kameniny
(keramiky), ktorá taktiež bola
súčasťou každodenného života človeka na dedine.
Hlavným iniciátorom tejto
výstavy bola moja suseda
Anka Piliarová, ktorá nás
Ocenený Jozef Svetlák

Naše Brezinky

školce vyrostlo nové dětské
hřiště a také obecní úřad
vypadá jinak než posledně.
Příjemně tryskající voda
na náměstí osvěžuje horké
dopoledne a nabírá zcela
jinou dimenzi při večerním
osvětlení. V Polomce se
rozhodně s rukama v klíně
nesedí. Nejinak tomu je i
v případě samotného „Polomského dne“. O všechny
je velmi pečlivě postaráno
a zázemí vzorně připraveno. Naše hlavně mladší
část výpravy se už těšila
na soutěže, které jsou letos

FS z Gemerskej Polomy

Takto s úsmevom sa varili bobaľky

Hasičská súťaž

Seniorská ženská spevácka skupina

obohaceny o nové disciplíny. Bohatý program,
ve kterém rozhodně nemůže chybět folklór,
doprovází tento krásný den, který naruší jen
menší zahradní deštík, který v podhůří hor
prostě nemůže chybět.
Děkujeme. Děkujeme všem, kteří pro nás
připravili tento krásný víkend v Polomce.
Pravidelně se na každém „Polomském dni“
posouvá laťka výš a výš. Stejný trend byl vidět
i letos v Polomce. Doufáme, že i my se ukážeme jako vzorní hostitelé a to hned v příštím

roce na „Polomském setkání“ u nás v Pusté
Polomi v České republice. Nevíme jestli zvládneme ten vodotrysk na návsi (Abychom trumfli
Polomku, tak by tam muselo bublat alespoň
víno...), ale věříme, že příští rok se vydaří i
u nás.
Tak tedy nashledanou v roce 2016 v červnu v
Pusté Polomi.
Vlastimil Hrádek, Pustá Polom
(Pokrač. na str. 4)
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Polomský deň v našej obci

Všetci na jednom pódiu
...
Keď sme dostali pozvánku k Vám na Polomku,
to akoby nás pozval veľmi dobrý starý známy skoro ako rodina. Výborne organizačne zvládnuté
podujatie, skvelá scéna a aj scenár, stravovanie a
občerstvenie - ani sme také bohaté nečakali. Príjemné prijatie, všade plno známych ľudí, výborná
programová skladba, keby som mal hodnotiť celú
akciu známkou ako v škole tak 1*.
Ešte raz sa chcem poďakovať Polomčanom za
pozvanie a za všetko, čo ste pre nás urobili. Ak
budete mať záujem o naše vystúpenie niekedy v
budúcnosti, radi prídeme.
Peter Bartoš, vedúci MSS-Krnohári
a všetci Krnohári
...
15. augusta – v tento nevšedný deň to v obci
Polomka žilo naplno. Umelci všetkých druhov
rozprúdili zábavu v každom kúte obce. Nielen Polomkou, ale aj jej sesterskými obcami sa prehnal
vietor dobrej nálady, o ktorú sa postaral tradičný
polomský súbor v zastúpení najmladších umelcov, ktorí sa predstavili s tradičnými piesňami.
Druhú stranu spomedzi najmladších umelcov
oslnila polomská súkromná Zuška, kde tanec
a spev mladých umelcov dostal do tanečného
kroku nejedného návštevníka. Spojenie moderného a ľudového tanca mladých umelcov vytváral
skvelú atmosféru. Slnečný Polomský deň priniesol
lúče v podobe rodáčky Katky Málikovej so svojou
fenomenálnou kapelou. Zahanbiť sa nedali ani
miestny polomský súbor seniorov, ktorí dali elán
a melódiu života aj mnohým mladým a obyvate-

ľom Polomky. Tí si určite odnášali hrejivý pocit na
duši. Mužské spevácke zastúpenie doplnili známi
breznianski Krnohári a zapadli svojím speváckym
vystúpením a štýlom medzi domácich. Pri večernom posedení vyhrávala a spestrovala atmosféru
country skupina Tulibanda. Spokojnosť panovala
aj u pánov starostov, ktorí sa postarali o skvelú organizáciu Polomských dní a miestne slávnosti sa
zapíšu nielen do histórie, ale aj do sŕdc všetkých
zúčastnených.
Mgr. Stanislava Skladaná,
riaditeľka SZUŠ Talentárium Polomka
...
Športový program tohtoročných dní obce komisia
pre šport a agroturistiku pripravila v trochu inom
šate ako po iné roky. Súťažiaci z jednotlivých dedín ukázali svoje schopnosti v 5 disciplínach. O
13,00 hod sa podujatie začalo na lezeckej stene
vo veži pri železničnej stanici v Polomke. Nielen
súťažiaci, ale aj hostia si mohli tento adrenalínový
šport vyskúšať. Nebolo to jednoduché. Vyliezť na
vrchol steny dal zabrať nejednému aj skúsenému
súťažiacemu. Tak trochu unavení a vyčerpaní po
absolvovaní lezeckej steny sa súťažiaci premiestnili na futbalový štadión. Po ceste ich prekvapil
dážď, ale ani ten, myslím, náladu hostí nepokazil.
Počasie sa postupne začalo zlepšovať a mohlo sa
začať s ďalšími pripravenými disciplínami. CTIF
útok – prechod prekážkami a Hasičský útok bol
výborným spestrením programu. K veľmi dobrej
atmosfére a úrovni podujatia prispeli aj brankári
a futbalisti pri kopaní futbalových jedenástok.
Pomedzi športové disciplíny si súťažiaci vyplnili

čas skladaním puzzle. Organizátori športové súťaže aj vyhodnotili. Najlepšie výkony podala obec
Pusta Polom, druhá bola Gemerská Poloma, naša
obec skončila ako tretia. Obec Poloma skončila na
štvrtom mieste. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
športové súťaže pripravili a ktorí sa ich zúčastnili.
športová komisia
...
Vážený pán starosta,
v mene celej našej rodiny Vám vyslovujeme
úprimné ďakujeme za prežitý Deň Polomky 2015.
Pripravili ste ho so svojím tímom na vysokej profesionálnej úrovni. Odnášame si z našej rodnej obce
tie najkrajšie zážitky.
S plnou vážnosťou konštatujeme, že Obec Polomka pod Vaším vedením naozaj napreduje a
prosperuje. Prajeme Vám mnoho úspechov vo
Vašej práci.
S pozdravom a úctou 3 rodáčky-sestry
Mária Kozáková-Vengerová
Anna Miklošková-Vengerová
Elena Oravcová-Vengerová
...
Vážení občania,
Polomský deň v ktorejkoľvek zo spriatelených
obcí je veľmi náročné podujatie. Náročné na
organizačné a materiálne zabezpečenie, vyžaduje súhru a ochotu všetkých ľudí, ktorí sú do
prípravy zapojení. Som veľmi rád, že ako vyplýva

Polomský deň ukončila country skupina Tulibanda večernou tanečnou zábavou.

Na podnet viacerých občanov našej obce sme sa rozhodli založiť
občianske združenie na pomoc občanom a podnikateľom.

Občianske
združenie

Občianske združenie bude združovať bezúhonných občanov našej obce,
ktorí nebudú vykonávať túto činnosť
kvôli finančnej odmene, ale dobrovoľne kvôli zlepšeniu situácie v obci.
Počet členov by malo byť 3-5 členov na smenu.
Do budúcnosti podľa záujmu aj viac. V prvom rade
chceme zriadiť nočné služby (počas pracovných dní
aj víkendov). Hliadky budú sledovať celkovú situáciu
počas nočných hodín. Kde a ako sa stretáva mládež,
správanie mládeže, pohyb rómskych občanov a správanie, osvetlenie v obci a upozornenie na pokazené
lampy, dohliadnutie na prevádzky našich podnikateľov.
Hliadka bude vybavená reflexnou vestou, pásikom
na ruke-Občianska hliadka, lampou, mobilným telefónom, kaserom, plynovou pištoľou a kamerou. Do budúcna by sme chceli zaobstarať staršie vozidlo, ktoré
by slúžilo občianskej hliadke, aby obišli čo najväčšiu
časť obce.
Toto združenie bude spolupracovať s políciou, hasičmi a záchrannou zdravotnou službou. V prípade, že sa
počas ich služby, ale aj mimo služby niečo stane, budú
kontaktovať danú zložku.
Keďže máme v obci namontované kamery, prácou
občianskej hliadky by bolo prehrávanie týchto záznamov na OÚ a zistené podozrivé veci nahlásiť na polícii.
Pretože v tomto združení budú dobrovoľní členovia,
ktorým záleží na ich zlepšení situácie v našej obci,
bude ich povinnosťou komunikovať s občanmi a prí-

z príspevkov ľudí, ktorí sa podujatia zúčastnili ako
hostia, účinkujúci, alebo ako diváci, sa Polomský
deň 2015 v Polomke vydaril.
Dovoľte mi sa z tohto miesta poďakovať
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a dielo sa vydarilo. Ďakujem našim malým aj veľkým súboristom,
ženám seniorankám, ZUŠ Talentárium, skupine
Katka a kamaráti, Krnohárom, farskému úradu, realizátorom ľudovoumeleckej výstavy, realizátorom
poľovníckej výstavy, remeselníkom, včelárom, pekárkam štrúdiel, realizátorom športových súťaží a
v neposlednom rade pracovníkom obce.
Osobne som veľmi rád, že sme pri príležitosti
Polomského dňa udelili dve ocenenia. Pánovi Ing.
Jozefovi Mikušovi bytom Zvolen, sme udelili čestné občianstvo obce Polomka za to, že sa zaslúžil
o hospodársky rozvoj našej obce. Cenu obce Polomka za aktívnu dlhoročnú prácu v Dobrovoľnom
hasičskom zbore a za verejnoprospešnú činnosť
v práci poslanca obecného zastupiteľstva a člena
komisií obecného zastupiteľstva počas viacerých
volebných období sme udelili pánovi Jozefovi
Svetlákovi Jesenského 9, Polomka. Oceňujeme
prácu týchto pánov pre Polomku a teší ma, že
ocenenia s vďakou prijali.
Na záver chcem ešte raz poďakovať všetkým,
ktorí svojou prácou prispeli k príjemne strávenému dňu hostí a návštevníkov.
Ing. Ján Lihan

padné nedostatky či návrhy prednášať
pravidelne na obecných zastupiteľstvách.
Základ členov by tvorili niektorí dobrovoľní hasiči, dôchodcovia, prípadne
nezamestnaní občania, ktorí by nemuseli chodiť na
VPP.
Občianske združenie nebude podliehať obci, ale
bude riadené výborom. Každá služba, ktorá bude vykonaná, bude zaznamenaná do zošita na to určeného.
V tomto zošite budú zapísaní členovia hliadky v daný
deň, takisto aj nedostatky zistené počas služby.
Financovanie tohto občianskeho združenia nebude obec stáť nič. O podporu budeme žiadať VUC a
poslancov VUC. V prípade spokojnosti občanov budú
môcť prispieť 2% z dane alebo sponzorsky. Nakoľko
sa ušetria peniaze za obecnú políciu 70-80 000€ ročne, obec by mohla z ušetrených peňazí prispieť na
nejaké odmeny.
Každý člen bude poučený o právach a povinnostiach.
Členovia nebudú presadzovať stranícke záujmy.
Keďže chceme vytvoriť občianske združenie na pomoc našim občanom, členovia sa budú podieľať a pomáhať pri rôznych aktivitách v našej obci. (Či už ródeo,
hasičské súťaže, voľby, začiatok a koniec školského
roka a podobne).
Výbor sa bude na prvom sedení zaoberať aj názvom
tohto občianskeho združenia.
Dňa 27.8.2015, prípravný výbor

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč. zo str. 1)

zastupiteľstvo schválilo zrušenie predkupného práva v prospech OSC Banská Bystrica.
Preskúmanie územného
plánu obce – určenie komisie.
Podľa stavebného zákona má
obec povinnosť raz za štyri
roky preskúmať schválený
územný plán obce, či nie sú
potrebné zmeny, doplnky alebo či netreba obstarať nový
územný plán. Posledné zmeny a doplnky č. 5 územného plánu boli schválené dňa
28.4.2011. Na preskúmanie
územného plánu musí byť
vytvorená a obecným zastupiteľstvom schválená komisia.
Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu na preskúmanie
územného plánu obce podľa §
30 ods. 4 zákona č. 50/1976
Zb. – stavebný zákon, v tomto
zložení: Ing. Stanislav Príboj
-pracovník stavebného úradu,
členovia stavebnej komisie,
Ing. Jozef Svetlák- kontrolór

obce, doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Ing. Ján Lihan starosta obce
V ďalšom bode programu
sa poslanci zaoberali nadchádzajúcou lyžiarskou sezónou
a schválili rekonštrukciu trafostanice na lyžiarskom vleku
vo výške 72 000 € s DPH.
V bode rôzne boli na programe žiadosti o odpredaj o odpredaj obecného pozemku na
ul. Nálepkovej, na ul. Železničnej a Ul. Clementisovej
Poslanci vyjadrili poďakovanie pracovníkom obce za prípravu a priebeh Polomského
dňa a úpravu obce vrátane
parku a fontány pred podujatím. Diskutovali o potrebe čistiť požiarnu nádrž a o ľadovej
ploche pre verejnosť.
Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
J.H.
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