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Aprílové pranostiky
„Keď okolo Ďura hromy často bijú, pozdné mrazy víno
z viníc nevypijú.“
„V apríli už len pavúci tkajú, muchy veselo brnkajú a
dňa chytro pribúda.“

Deň matiek
Pozývame všetky mamy, staré mamy, babičky a tety
na program venovaný Dňu matiek do kultúrneho
domu v Polomke
v nedeľu 8. mája 2015 o 15.00 hod.

Už je tu jar.

Foto: Ferdinand Hrablay

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 :
21. apríla 2016 (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
a kontrolnej činnosti
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Obce Polomka za rok 2015
5/ Zhodnotenie záverečného účtu obce Polomka
za rok 2015
6/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie,
plánované údržby v roku 2016
7/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej
ochrany za II. polrok 2015
8/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
9/ VZN obce Polomka č. 61/2016 o povinnom zápise
dieťaťana plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
10/ Prehodnotenie platu starostu
11/ Rôzne
12/ Interpelácia a diskusia
13/ Záver

Verejná súťaž
Morena, Morena
Nebezpečné vypaľovanie trávy
Rekonštrukcia ZŠ
Výsledky športových
turnajov

Ľahostajnosť
k životnému prostrediu
Z každej strany sa na nás
valia informácie o našom znečistenom životnom prostredí.
Otázkou však je, kto nám ho
znečisťuje. Istotne nám odpadky nepadajú z neba, ani
nám ho sem nevozia z inej
planéty. Znečisťujeme si ho
sami. Kritizovať, nadávať, poukazovať a hľadať vinníka to
vieme, ale pričiniť sa o to, aby
odpadky z nášho okolia zmizli, je už iná pesnička.
A tak vás, vážení spoluobčania, týmto oznamom chcem
vrúcne poprosiť o pomoc pri
dobrovoľných prácach pri čistení nášho okolia. S touto iniciatívou som začala v sobotu
2. apríla pri Hrone čistiť povodie Hrona od odpadkov. S touto činnosťou by som chcela
pokračovať aj naďalej. Keďže
je tam veľa práce, potrebovala by som aj vašu pomoc.
Prvá brigáda sa stretla s
menším záujmom. Práve preto vyslovujem veľké ďakujem
Karolíne Hukelovej, Diane

Brozmonovej a Lucii Babničovej, že sa ku mne pridali, a
tak sme odviedli peknú prácu.
Vyzbierali sme deväť vriec
odpadu, ktoré ochotne odviezol Michal Žugec. Väčšinou
sa jednalo o igelity,
plasty a také druhy
odpadu, ktoré sa do
prírody ani nemuseli
dostať. V rámci zberu
separovaného odpadu ich stačilo vyložiť
pred bránu.
Keďže sa však stále
dostatok našich spoluobčanov, ktorí tento
odpad radšej odnesú
ku Hronu, dobrovoľné brigády budú mať
aj naďalej zmysel.
A tak budem rada, ak
aj na najbližšiu výzvu
zareaguje viac ochotných dobrovoľníkov.
Čím viac, tým lepšie.
Dátum najbližšej
brigády zverejním na
fb ,,polomka jej oby-

vatelia a priatelia,,. Očakávam všetkých, ktorým záleží
na čistote našej obce prírody.
Naozaj nielen slovami.
Doupratovania priatelia
Dadka Hasonová

Zápis detí do prvého ročníka
základnej školy
V tomto školskom roku sa zápis detí do prvého ročníka konal na základe pokynov MŠVaŠ
SR neskôr ako po minulé roky. Naša základná
škola ho uskutočnila v stredu 6. apríla 2016.
Zápis absolvovalo spolu 27 detí – 15 dievčat
a 12 chlapcov.
Budúci prváci si najskôr pozreli divadielko
o Pinocchiovi, ktoré nacvičili žiaci 4. ročníka
pod vedením p. učiteľky PaedDr. Zlatice Ká-

novej. Po ukončení divadielka deti odišli so
štvrtákmi do tried, kde boli pre nich pripravené rôzne stanovištia, na ktorých plnili zábavné
úlohy. Za ich splnenie boli odmenené sladkou
odmenou a koláčikmi, ktoré pripravili žiaci na
krúžku varenia pod vedením p. učiteľky Mgr.
Emílie Mesiarkinovej. Nakoniec každý budúci
prváčik dostal Certifikát prváka.
rš
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Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
v mesiaci apríl

Anna Ďurčová, Sládkovičova 45, 96 r.
Mária Gorduličová, Sládkovičova 5, 90 r.
Anna Kaštankinová, Ždiarska 9, 80 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.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
marec 2016

Narodení:

Oceľová Júlia Ida, SNP 3
Šperková Dominika, Zápotockého 57
Michalec Sebastián, Jánošíkova 17
Michalcová Sofia, Jánošíkova 17
Markusová Vladimíra, Hronská 35
Prihlásení: Miklošková Martina, Zápotockého 60
Oceľová Andrea, Zápotockého 63
Odhlásení: Fábiková Petra, Jegorovova 6
Sarvašová Marcela, SNP 123
Sarvaš Juraj
-„Kmeťová Štefánia -„Kmeť Juraj
-„Mgr. Golianová Radka, Ždiarska 12
Zomretí:
Simanová Hedviga, SNP 72, 91 r.
Kubušová Elena, SNP 133, 84 r.
Saksová Emília, Komenského 4, 87 r.
Tokár František, Sládkovičova 13, 77 r.
Hámriková Mária, SNP 165, 94 r.
Pohančaníková Mária, Štúrova 110, 91 r.
Počet obyvateľov k 31.3.2016   -   2985

Obec Polomka
vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

na predaj 2-izbového obecného bytu o rozlohe 55,04 m2
byt č. 1 v bytovom dome s. č. 385, na ulici Osloboditeľov č 4, vrátane podielu v bytovom
dome a pozemkov parcela č. 828/1 o výmere 158 m2 a č. 828/2 o výmere 752 m2 v katastrálnom území Polomka, obec Polomka.
Uchádzači si môžu prevziať súťažné podklady do 18. 4. 2016 a svoje ponuky predkladať do
21. 4. 2016, do 12,00 hod.
Kompletné znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy s prílohami a základnú informáciu o predmete je možné získať
na adrese: Obec Polomka, 976 66 Polomka, Osloboditeľov č. 12.
alebo na internetovej stránke: www.polomka.sk
e-mailom na adrese: starosta@polomka.sk
Ing. Ján Lihan, starosta obce

SPOMÍNAME
Odišla si tíško v nedeľu za rána.
Pán Boh Ťa zavolal, Ty si to prijala.
Zanechala si nás, v smútku zarmútených,
v žiali opustených.
Dňa 6. marca 2016 zomrela v Bratislave vo
veku nedožitých 55 rokov, naša dcéra
Beata Vančová rod. Pohorelcová
S bolesťou v srdci spomínajú rodičia
a ostatná rodina.
...
Odišla tíško, niet jej medzi nami,
v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 11. apríla 2016 sme si pripomenuli desiate výročie úmrtia našej milovanej
Márie Jagerčíkovej
a 25. apríla si pripomenieme jej nedožité 90te narodeniny.
S láskou spomína dcéra Anna, netere s rodinami
a ostatná rodina.
...
Priezračnom jak bielou alejou
mávajú ti krídla anjelov,
nemusíš tmou blúdiť krížom-kráž,
výslnie už v Božom dome máš.
Však slzou lesknú sa nám oči
a bolesť do srdca nás bodne,
keď tvojmu krížu stojíme zoči-voči.
Anjela je tvoje srdce hodné...
Tak lietaj s nimi po nebi,
ty tam a my s tebou v srdci na zemi.
Dňa 25. apríla 2016 si pripomíname smutné prvé výročie
úmrtia nášho milovaného
Samka Predajňu
S nehynúcou láskou spomína otec,
starí rodičia a ostatná rodina.
...
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si otec náš,
k tým nebeským výšinám.
Čo zaženie ten veľký žiaľ,
keď odišiel otec, ktorý nás mal rád.
Už nič nie je ako bolo predtým,
smutno je nám všetkým.
Dňa 13. mája 2016 si pripomíname smutné
prvé výročie smrti nášho drahého
Františka Jagerčíka

S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

Stojíme za hasičmi
Naši hasiči už mnoho rokov stoja za nami a pomáhajú našej obci. Práve teraz môžeme ukázať,
že aj my stojíme za nimi. V súťaži minerálnej vody Budiš im môžeme pomôcť vyhrať zaujímavé
ceny. Stačí ak navštívime webovú stránku www.stojimezahasicmi.sk a jednoduchým kliknutím
sa postavíme do radu a dáme hlas hasičom obce Polomka. Stačí tak málo práce a času a jedna
zo zaujímavých výhier bude doma.
Neváhajte, stojí to za to.

APRÍL 2016
   Dňa 11.3.2016 sa žiaci prvého stupňa ZŠ zúčastnili
vynášania Moreny, čím dodržiavajú ľudové tradície.
Morena bola staroslovanská bohyňa smrti a zimy.
Vždy na Smrtnú nedeľu sa

vá spolu so žiakmi 8.ročníka
zhotovila Morenu, ktorú žiaci
prvého stupňa v sprievode
svojich pani učiteliek a vychovávateliek niesli so spevom k rieke Hron. Ako prechádzal sprievod dedinou,

Morena,
Morena

s ňou ľudia lúčili, pretože
chceli, aby na jej miesto nastúpila jej sestra Živa, ktorá
bola symbolom života a radosti. Prebúdzala sa na jar a
jej vláda končila jeseňou.
Pani učiteľka A. Bartošíko-

ľudia vychádzali na priedomie a počúvali spev detí.
Na moste Morenu vyzliekli
z kroja, zapálili a za pokrikov
ju hodili do rieky. Tým sa tešili, že zima odchádza.
ZŠ Polomka

Polomske novinky

STRANA 3

Nebezpečné
vypaľovanie trávy
V roku 2015 vzniklo v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Brezne 146 požiarov, ktorými boli spôsobené priame škody na majetku za 380580
€. Zásahom hasičských jednotiek boli uchránené hodnoty vo výške 1805510 €. Pri týchto
požiaroch neboli žiadne osoby usmrtené a 4 osoby boli zranené. Z toho v odvetví lesného hospodárstva vzniklo
13 lesných požiarov s priamou škodou 17 580,- €. Príčinou
vzniku týchto požiarov bolo vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov a zakladanie
ohňa v prírode.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný orgán
upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladanie ohňa v priestoroch
alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Mesiac marec a apríl je obdobie,
keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov
a spaľovaní zvyškov po jarnom upratovaní.
Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov,
a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže
byť uložená sankcia až do výšky 16 597 € a fyzickým osobám až do výšky 331 €. A v
rámci blokového konania uloženie pokuty do výšky 100,- Eur.
Vypaľovanie sa podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje.
Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.
Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné len
mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, avšak iba pri dodržaní všetkých
požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi
a taktiež po oznámení uvedenej činnosti na Krajské operačné stredisko pre okres Brezno
0905 230 348, prípadne na čísle (150).
Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie
zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru,
aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.
OR HaZZ Brezno

Rekonštrukcia v základnej škole
Po rozsiahlej rekonštrukcii základnej školy ostali ešte
priestory, ktoré na svoju obnovu museli počkať. Medzi ne určite patrili šatne, chodba a sociálne zariadenia pri telocvični.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rekonštrukciu
týchto priestorov a obec počas

zimných mesiacov vo vlastnej
réžii tieto stavebné práce vykonala. Vymenili sa okná, vystierkovali sa steny, vybudovali sa
sprchy, osadili nové umývadlá,
toalety, použilo sa 60 metrov
štvorcových obkladu a 120
metrov štvorcových dlažby.
Základná škola Polomka finan-

covala nákup okien a dlažby
na chodbu zo svojho rozpočtu.
Rekonštrukcia bola už ozaj
nutná a dúfame, že vynovené
priestory budú k spokojnosti
slúžiť nielen žiakom základnej
školy, ale aj aktívnym športovým nadšencom v našej obci.
Ing. Ján Lihan
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Výsledky
stolnotenisového turnaja
Obec Polomka a komisia pre šport a agroturistiku zorganizovali 20.03.2016 2. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov, ktorý sa konal v telocvični v Polomke. Na turnaji
sa zúčastnilo 12 hráčov. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch skupín. V oboch skupinách sa hralo systémom každý s každým
a podľa počtu získaných bodov bolo poradie na stupňoch víťazov nasledovné:
Muži do 16 rokov:
1.Móc M.
2.Herman M.
3.Štubniak D.
Muži od 16 rokov:
1. Kohút P.
2.Moťovský R.
3.Fiľo M.

APRÍL 2016

Výsledky florbalového turnaja
Komisia pre šport a agroturistiku pri Obecnom
úrade v Polomke zorganizovala 02.04.2016
florbalový turnaj, ktorý sa konal v telocvični
v Polomke. Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev.
Hralo sa systémom každý s každým a prvé štyri družstvá postúpili do semifinále.
Zloženie družstiev:
1 – Tokár M., Tokár R., Tokár D.
2 – Bodnárik P., Sakáč M., Jambrich M.
3 – Móc Ma., Berki A., Horváth T.
4 – Pohančaník R., Predajňa M., Škvarka M.
5 –Bošeľa M., Maruškin M., Roľko M.
6 – Štulrajter A., Móc Mi., Štubniak D.
Po základnej časti nasledovalo semifinále.
V prvom semifinále sa stretlo 1. družstvo s
4.,Tokár M.. – Bošeľa M. a zápas skončil výsledkom 3:1

V druhom semifinále sa stretlo 2. družstvo s 3.,
Bodnárik P. – Pohančaník R. a zápas skončil
výsledkom 3:2
V súboji o 3. miesto sa stretli zdolaní semifinalisti, Bošeľa M. – Pohančaník R. a zápas skončil výsledkom 1:3
Vo finále sa stretli víťazi oboch semifinále, Tokár M. – Bodnárik P. a zápas skončil výsledkom 3:0
Prvým trom družstvám boli odovzdané medaily
a florbalové loptičky dostali všetky zúčastnené
družstvá.
Celkové poradie turnaja.
Tokár M., Tokár R., Tokár D.
Bodnárik P., Sakáč M., Jambrich M.
Pohančaník R., Predajňa M., Škvarka M.
Bošeľa M., Maruškin M., Roľko M.
Móc Ma., Berki A., Horváth T.
Štulrajter A., Móc Mi., Štubniak D.

Výsledky základnej časti:

XXX
Tokár M.
Bodnárik P.
Móc Ma.
Pohančaník
R.
Bošeľa M.
Štulrajter A.

Futbalová
prípravka
Od jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 začala TJ
Tatran Polomka s futbalovou prípravkou pod vedením trénera
Mgr. Petra Kováča. Jedná sa o chlapcov a dievčatá do 11 rokov. Prípravka trénuje v utorok a štvrtok na ihrisku a súťažné
turnaje hrá v sobotu postupne u každého súpera. Súpermi sú
tento ročník prípravky z Brusna, Valaskej, Č. Balogu, Braväcova a Heľpy. V nedeľu 20.03.2016 sa naša futbalová prípravka
zúčastnila na halovom futbalovom turnaji v Závadke nad Hronom. Touto cestou by sme chceli pozvať deti, ktoré by mali záujem o futbal, aby sa k nám pridali. Za finančnú podporu ďakujeme obci Polomka, Richardovi Danišovi, Martinovi Škultétymu
a Petrovi Švantnerovi.
R. Kohút

Tokár
M.
XXX
2:3
1:1

Bodnárik
P.
3:2
XXX
0:3

Móc
Ma.
1:1
3:0
XXX

Pohančaník
R.
6:1
4:3
1:5

Bošeľa
M.
2:1
1:1
1:3

Štulrajter
A.
3:1
4:2
5:3

Body
13
10
4

Skóre
15:6
14:9
8:15

1:6
1:2
1:3

3:4
1:1
2:4

5:1
3:1
3:5

XXX
0:3
0:4

3:0
XXX
2:3

4:0
3:2
XXX

9
7
0

16:11 3.
8:9
4.
8:19 6.

Poradie
1.
2.
5.

PLASTY A ICH TRIEDENIE
,,Malosti a zraniteľnosti našej planéty som si bol vedomý
skôr, ako som vzlietol. No až keď som ju videl z vesmíru
v celej jej nevyslovenej kráse a krehkosti, som si uvedomil,
že tou najnaliehavejšou úlohou ľudstva je zachrániť ju pre
budúce generácie.´´
Ing. Ivan Bella – slovenský kozmonaut
PLASTY- sú to výrobky kom sú vlákna na výrobu
antropogeného charakteru, tkanín, alebo sa použijú ako
bez ktorých si už život ne- vypchávky do kresiel.
vieme ani predstaviť! Naučili
Neviem si predstaviť dosme sa spoliehať sa na to, mácnosť bez čo i len jedže všetky problémy, ktoré nej PET-fľaše, a preto Vás
vznikli vďaka našej vysokej vyzývam, že po použití jej
spotrebe potravín a nápo- obsahu ju stlačte, čím zmenjov zabalených v plastových šite jej objem a pripravte ju
obaloch sa akosi vyriešia v plastovej taške, či vreci na
sami.
separovaný zber, ktorý je
Tak ako za výrobu, tak aj v našej obci pravidelne kažza recykláciu je zodpoved- dý tretí týždeň realizovaný.
ný-človek.
PLASTY
NESPAĽUJTE!
Vedeli ste, že plasty sa Spaľovaním vznikajú karciv prírode rozkladajú približ- ogénne látky dioxíny, ktoré
ne 500 až 1000 rokov? Zá- poškodzujú imunitný sysleží od druhu a vrstevnatosti tém, vyvíjajúci sa plod v tele
plastu a preto vo voľnej prí- matky, majú rakovinotvorné
rode nemajú svoje miesto! účinky! Chráňme si svoMalo by nám všetkým zá- je zdravie, ovzdušie, vodu
ležať na tom, aby sme ich a prírodu- žijeme z nej !
separovali. Vyseparované
PET fľaše sa následne ďalej
Čo patrí do separovaných
spracovávajú, čím sa ušetrí plastov: PET fľaše, plastové
energia a voda. Vyrábajú fľaše od nápojov, sirupov,
sa z nich napríklad odpado- octu, jedlého oleja, minerávé sáčky, koše. Iné sa zase lok – stlačené, aby mali menrozomelú na malé kúsky, ší objem a bola s nimi ľahšia
potom sa roztavia a výsled- následná práca pri lisovaní

do balíkov.Vrchnáčiky dajte
do malého sáčku,alebo len
tak voľne pustite do vreca
s PET fľašami. Plastové
obaly z drogérie- šampónov,
saponátov. Plastové obaly
musia byť čisté a zbavené
iných materiálov ako napr.
kov, sklo.
Čo nepatrí do separovaných plastov: Znečistené
plastové obaly od chemických látok, motorových olejov, linoleum, guma, molitán,
použité injekčné striekačky.
Tvrdé plasty: vedrá, kvetináče ,lavóre, záhradný nábytok,okenné žalúzie-všetko
musí byť bez kovových, silonových, či iných nežiaducich
materiálov,nakoľko sa to
melie a tieto nežiaduce časti
ničia šneky a nože v stroji.
Záverom už len toľko, že
likvidácia čiernych skládok
je drahá a ide aj z vašich
peňazí,ktoré by sa mohli
využiť oveľa efektívnejšie,
napríklad na zakúpenie nových hračiek pre deti v MŠ,
alebo nové knihy do obecnej
knižnice.
Zuzana Piliarová
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