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Staviame drevenicu
Prehliadka spevác-
kych súborov
Festival hudobného 
folklóru
Umelecké sny mla-
dých Polomčanov

(Dokonč. na str. 4)

Májová pranostika Gastrofestival

   Starosta obce pán Lihan privítal 
na zasadnutí poslancov obec-
ného zastupiteľstva a ostatných 

Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý;
bude veľa sena, bez chyby v obilí.

Sviežosťou mlade dýchaš,
s hrudou sa tvrdou boríš,
s piesňou sa nad ňou povznášaš,
i víťazom sa koríš,
keď poteší ťa nevinne
príjemná blízkosť vône
vône údolnej ľalie –
kráľovnej krásy Márie.
V lupeňoch mája kvetov
mnoho a mnoho vekov
utúlenýje úsmev sviatku,
čo s vďakou žehná každú matku.

Mária Oceľová

   Komisia pre šport a agrotu-
ristiku pri Ocú Polomka Vás 
pozýva na prvý ročník Gastro-
festivalu vo varení gulášu, ktorý 
sa uskutoční dňa 11.6.2016 na 
starom futbalovom ihrisku v Po-
lomke.
   Podmienky súťaže: Súťaží 
najmenej trojčlenné družstvo. 
Suroviny (môžu sa pripraviť aj 
doma - nakrájať surové mäso, 
zemiaky a pod.) a kotlík na 

   Kladením vencov k pamätníkom pripomínajúcim obete doposiaľ 
najväčšieho vojnového konfliktu známeho ako 2. svetová vojna si 
každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom. Tento rok to 
bude už po 71. raz. Každoročne je na oslavách čoraz menej pria-
mych účastníkov, ktorí by nám hrôzy vojny svojimi autentickými spo-
mienkami pripomínali. A pomaly všetci ochotne zabúdame. Kto už 
by v týchto časoch myslel na vojnu?

   Pripomeňme si význam týchto udalostí v strohých faktoch a číslach. 
Nie sú to emotívne spomienky účastníkov, ale emócie vzbudzujú. Aj 
by mali, veď si predstavte, koľko detí prišlo o otcov a matky? Koľ-
ko rodičov o deti? Koľko žien a mužov stratilo manželov, manželky. 
Predstavte si za veľkými číslami obetí jedinečné ľudské osudy!
   Roky 1939 - 1945 sú jednou z najtragickejších a najdramatickej-
ších kapitol novodobých dejín. 
Bilancia vojny je neobyčajne desivá. Zahynulo takmer 60 miliónov 
ľudí, z toho asi 27 miliónov na bojiskách. Státisíce ľudí v zázemí 
zahynulo pri bombardovaní, pri postupe frontu, v národnooslobodzo-
vacích hnutiach, vo väzeniach.
   Sila dnešných jadrových hlavíc je niekoľkonásobne vyššia. Spo-
míname, nezabúdame. Žiaci základnej školy spolu so svojimi peda-
gógmi, seniori a pracovníci obce položili pri príležitosti 71. výročia 
víťazstva nad fašizmom veniec k pamätnej tabuli dňa 9.5.2016. NE-
ZABUDNIME!                                                                              D.Ď

   Zobrazuje sa ako rímsky vo-
jak s prilbou na hlave, v ľavej 
ruke so zástavou, v pravej s 
nádobou na vodu, ktorou za-
lieva horiaci dom. Sviatok sv. 
Floriána slávime 4. mája (Deň 
hasičov a záchranárov). Svätý 
Florián žil koncom 3. a začiat-
kom 4. storočia po Kristovi. 
Bolo to za vlády rímskeho ci-
sára Diokleciana. Narodil sa v 
Cetii, v dnešnom Zeilselmaure 
v Rakúsku. Stal sa vojakom 
a neskôr dosiahol hodnosť 
plukovníka pohraničných rím-
skych légií. Posledné roky 
služby pôsobil v légii v mes-
te Lauriakum, dnešné Lorch. 
Vtedy Rakúsko patrilo pod 
Rím. Podľa legendy ochránil 
sv. Florián istého uhliara, ktorý 
spadol do ohňa a na príhovor 
svätca bol zachránený. Iní pri-
pisujú Floriánovo patrocínium 
nad hasičmi jeho mučeníckej 
smrti vo vode, ktorú oddávna 
používali na hasenie požiarov. 

Deň víťazstva
nad fašizmom

V máji

Polomské deti si 8.5.2016 na Deň Matiek pripravili pekný 
program v kultúrnom dome. Reportáž z podujatia bude 
uverejnená v budúcom čísle.

Program rokovania :
1/    Otvorenie
2/    Voľba návrhovej komisie
3/    Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej
 činnosti
4/    Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie,
 plánované údržby v roku 2016
5/    Správa o zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej ochrany
 za II. polrok 2015
6/    Kompletná správa o lyžiarskom vleku
7/    VZN obce Polomka č. 61/2016 o povinnom zápise dieťaťa
 na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
8/    Prehodnotenie platu starostu
9/    Rôzne (príprava projektu na vyhliadkovú vežu, predaj bytu na
 Ul. Osloboditeľov č. 4, návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
 opatrením č. 2/2016)
10/   Interpelácia a diskusia
11/   Záver

guláš si zabezpečuje každé 
družstvo samostatne. Dre-
vo na varenie zabezpečuje 
organizátor. Je dovolené aj 
vlastné drevo alebo iná alter-
natíva paliva. Čas na varenie 
gulášu od odštartovania sú-
ťaže je štyri hodiny. Odobraté 
vzorky gulášu bude vyhod-
nocovať porota. Do súťaže 
sa prihlasuje v čase od 9.30 
hod. do 10.00 hod. v deň ko-

nania Gastrofestivalu na mieste 
súťaženia.
   Veríme, že toto podujatie 
prispeje k dobrej nálade a na-
vareným gulášom každé sú-
ťažné družstvo pohostí svojich 
rodinných príslušníkov a pria-
teľov, ktorí ich počas súťaženia 
budú povzbudzovať.
   Víťazi súťaže budú ohodnotení 
vecnými cenami. O občerstvenie 
sa postará otvorený bufet.

Svätý Florián, patrón hasičov
a záchranárov

To najdôležitejšie, prečo sa sv. 
Florián stal patrónom hasičov 
je jeho charakter a odvaha. 
Svoj život obetoval preto, aby 
zachránil ďalších 40 vojakov, 
ktorí sa stali kresťanmi. Jeho 
odvahu, vernosť svojmu pre-
svedčeniu a altruizmus s na-

sadením a obetou vlastného 
života je to, čo robí sv. Floriána 
dôstojným patrónom hasičov a 
záchranárov.
   Aj naši polomskí hasiči si 
svojho patróna dôstojne uctili v 
nedeľu 8. mája svätou omšou 
v našom kostole.                D.Ď

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasad-
nutie obecného zastupiteľstva na deň:

21. apríla 2016 (štvrtok) o 18,00 hodine

prítomných.  
   Podľa prezenčnej listiny kon-
štatoval, že na zasadnutí obec-

ného zastupiteľstva je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov, 
čím bolo zasadnutie uznášania 
schopné.
   Vedením zápisnice z rokovania 
poveril Janku Hebeňovú a Dianu 
Ďurčenkovú, referentky obecné-
ho  úradu.
   Za overovateľov správnosti 
zápisnice z rokovania určil Ing. 
Ivana Brozmana a Mgr. Františka 
Heretu. Starosta obce predložil 
na schválenie program rokovania 
obecného zastupiteľstva, ktorý 
bol všetkými hlasmi schválený.  
   Starosta obce predložil návrh, 
aby do návrhovej komisie boli 
zvolení poslanci:
Roman Kohút, Mgr. Ivana Šando-
rová, Ing. Jozef Guzma.   
K návrhu neboli žiadne pripo-
mienky a návrhová komisia bola 
jednomyseľne zvolená.



Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 28.mája si pripomíname smutné prvé vý-
ročie smrti

Anny Šušorovej.
S láskou a úctou spomínajú

dcéry Jana a Emília s rodinami.
...

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 8. mája sme si pripomenuli druhé výročie 
od dňa kedy od nás navždy odišiel náš drahý 

Ján Saksa
S láskou spomína syn Jaroslav s rodinou,
dcéry Lucia a Janka s rodinami a ostatná 

rodina.
...

S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečky sa za teba modlíme.
Nemohla si tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 14. apríla uplynulo 6 rokov ako nás opus-
tila naša mama, stará a prastará mama

Anna Skalošová
14. mája sme si pripomenuli aj jej nedožitých 
85 rokov.

S láskou a úctou spomína dcéra Anna s rodinou
a syn Vladimír s rodinou.

...
Dal si nám ho Pane, a mali sme ho radi.
Požiadal si nás oňho a my sme ti ho dali.
Na krídlach anjela vzlietol v diaľ,
už necíti bolesť, necíti žiaľ.
Nebolo mu dopriate s nami dlhšie byť,
nebolo lieku, aby mohol ďalej žiť.
Neplačme, nechajme ho pokojne spať,
aj bez sĺz sa dá spomínať.
Dňa 10. mája sme si pripomenuli smutné prvé 
výročie úmrtie nášho drahého 

Jána Jagerčíka
S bolesťou v srdci spomína celá smútiaca rodina.

...
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal.
Čo zaženie ten veľký žiaľ, keď odišiel otec, ktorý nás mal rád.
Už nič nie je ako predtým, smutno je nám za 
ním všetkým.
Dňa 8. mája sme si pripomenuli tridsiate výro-
čie úmrtia nášho drahého manžela, otca, sta-
rého a prastarého otca

Františka Oceľa
S láskou a vďakou spomína manželka Mária,

syn Jozef s rodinou a dcéry Emília a Anna 
s rodinami.

SPOMÍNAME
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INZERCIA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl 2016

Kúpim starú komodu
v dobrom stave

a mužskú košeľu.
Tel: 0907113548

Elena Lovičová, SNP 44, 85  r. 
Helena Skubáková, Janka Kráľa 48, 80 r.

Andrej Rusin, Hámor 15, 93 r.
Anna Hyrková, Bernolákova 9, 90 r.

   Pani moderátorka nás priví-
tala milými slovami a popriala 
úspech všetkým účinkujúcim 
na javisku. Po chvíli sa začali 
vystúpenia a každé vystúpenie 
bolo zaujímavé. Diváci sa tak-

tiež zabávali a spievali. Atmo-
sférou sa niesla veľká radosť. 
Bol to skutočne veľký zážitok 
z vystúpení všetkých súborov. 
Bolo cítiť, že všetci sme v tej 
chvíli zabudli na každodenné 
starosti, bolesti či problémy, 

   Isto ste zaznamenali čulý 
stavebný ruch na Ulici SNP 
oproti Papiernictva. Po dlho-
ročných peripetiách s inžinier-
skymi sieťami a byrokraciou 
sa konečne podarilo 
začať s výstavbou Gaz-
dovského dvora. Pres-
ný projekt tejto stavby 
si môžete pozrieť v in-
formačnej tabuli oproti 
obecného úradu. Zem-
né práce a základná be-
tónová doska je hotová 
a na rade je výstavba 
samotnej drevenice z 
drevených hriad. Dú-
fame, že počasie bude 
priaznivé a budova 
porastie ako z vody. 
Predpokladáme, že 
drevenicu dostaneme 
pod strechu do konca 

   Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi, našej rodine, suse-
dom, známym, spolužiakom a veriacim z Polomky, ktorí sa dňa 
7.4.2016 zúčastnili na zádušnej svätej omši za naše zomreté 
deti Beaty a Ivana Pohorelcových. Ďakujeme za prejavy sú-
strasti, kvetinové dary a modlitby za nich. Ďakujeme spevokolu 
za spevy, ktoré rozplakali nie jedno oko.

Smútiaci rodičia

Narodený: Dányi Denis, Hronská 12
Prihlásený:  Markus Mário, Hronská 23
Odhlásený: Gajdoš Jozef, Hronská 29
Zomretí:    Jagerčíková Emília, Štúrova 80, 84 r.
 Piliar Štefan, Osloboditeľov 40, 59 r.
Počet obyvateľov k 30. 4. 2016  -  2983

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.

Oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme im ešte veľa veľa rokov spokojného života.

Staviame drevenicu
septembra tohto roka. Keďže 
sa jedná o drevenú stavbu, je 
potrebné, aby stavba postup-
ne vyschla a „sadla“. Práce 
v interiéri sú naplánované na 

Krajská prehliadka speváckych súborov
seniorov 2016 v Revúcej

   S príchodom teplých letných dní dediny a mestá otvá-
rajú svoje brány festivalom rôzneho druhu. Aj my seniori 
z Polomky sme vycestovali na krjaskú prehliadku spevác-
kych súborov do Revúcej. Prehliadka sa konala 4. mája 
v dom ekultúry. Súťažiace skupiny boli z 10 dedín a dve 
skupiny z Revúcej.

ktoré nás životom sprevá-
dzajú. Bola to čistá radosť zo 
spevu. A tak to má byť, pretože 
človek sa musí tešiť zo života v 
každom veku. A s akýmto da-
rom by ľudia mali žiť večne. O 

tento zázrak sa zaslúžili súbo-
ry z Revúcej, Divína, Poltára, 
Zvolena, Rimavskej Soboty, 
Hriňovej, Badína, Žiaru nad 
Hronom, Hodruše Hámre a 
Muránskej Dlhej Lúky.
   Naše vystúpenie bolo pre-

krásné, boli sme oblečení 
v kroji a zožali sme veľký 
úspech. K tomuto všetkému 
nám dopomohol náš nádherný 
kroj, ktorý nám veľmi obdivova-
li. Rada by som sa poďakovala 
nášmu harmonikárovi Matejovi 
Vojtkovi za doprevádzanie.
   Na záver nás všetkých prí-
tomných v sále veľmi prekvapi-
li peknou piesňou ,,Aleluja“ na 
ktorú budeme dlho spomínať. 

Na konci kultúrneho progra-
mu vyzvali vedúcich súborov 
a odovzdali im ďakovné listy. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie 
stretnutie.

M. Bolfová

budúci rok, kedy by sme ju 
chceli odovzdať aj do užíva-
nia.

Ing. Ján Lihan,
starosta obce

POĎAKOVANIE
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Stalo sa už tradíciou, že deti 
z Detského folklórneho sú-
boru absolvujú každoročne 
sústredenie v penzióne Majk 
v Heľpe. Aj tento rok vyrazili 
29.4.2016 na dvojdňový pobyt 
s programom rôznych aktivít. 
Venovali sa hlavne folklóru, 
nácviku programu Za humna-
mi, s ktorým sa predstavili na 
Deň matiek. Popritom skúšali 
tance a piesne, ktoré sa im 
zídu pri nácvikoch. Nezaháľali 

   Bláznivý apríl sa v Polomke 
niesol trochu netradične, ak 
môžeme podotknúť tiež tro-
chu „bláznivo“. Sny mladých 
umelcov vyšli najavo v podo-
be ich snového sveta, kde za-
chytili štetcom a farbami svo-
je vnímanie smútku, bolesti, 
šťastia a svojich najtajnejších 
snov. Hodnotenie poroty a nás 
dospelých často vyjadrovalo 
údiv že „koľká fantázia a aké 
umenie sa skrýva v malých 
dušičkách“. Tiež nás pohľad 

SPEVÁCKE SKUPINY:
Zlaté pásmo s postupom na 
krajskú prehliadku: Dssk ŠU-
MIAČAN zo Šumiaca, Mssk
z Heľpy, Dssk URPÍN z Banskej 
Bystrice
Zlaté pásmo: Mssk a Žssk 
KRÁĽOVA HOĽA z Pohorelej, 
Mssk a Žssk BREZINKY
z Polomky, Ssk BACÚŠAN z 
Bacúcha, Žssk ŠAJBANIA zo 
Strelník, Žssk PRIECHOĎAN
z Priechodu, Dssk z Heľpy, 

   Písal sa 29.apríl 2016 sa pätica našich recitátorov cesto-
vala do Šumiaca na už tradičnú regionálnu súťaž v recitácii 
slovenskej  poézie a prózy pod názvom Jarunkovej jar. Súťaž 
sa koná každoročne na počesť rodáčky z tejto lokality sloven-
skej spisovateľky Kláry Jarunkovej.Súťažiaci Pavlína Heretová, 
Ema Žeravá zo 4.A triedy, Zina Rappensbergerová, Veronika 
Bodáková z 5.A triedy a Tereza Fedorová podali vo svojich ka-
tegóriách slušné výkony. Najviac sa porote páčila Veronika Bo-
dáková,ktorá v 2.kategórii v próze obsadila striebornú priečku.

ZŠ Polomka

   Dňa 27. 4. 2016 sa žiaci prvého, druhého, tretieho a štyria 
žiaci štvrtého, dvaja žiaci piateho ročníka zúčastnili Lesníckeho 
dňa v Banskej Štiavnici. Bol to desiaty ročník, ktorý usporiadala 
stredná odborná škola lesnícka. Žiaci a ich pedagógovia pri-
pravili pre deti program lesnej pedagogiky. Boli tu stanovištia : 
na poznávanie lesných drevín, na poznávanie liečivých rastlín, 
rozoznávanie zvukov zvierat a vtákov, vedomostné súťaže, atď. 
Trubači svojou hudbou spestrili program. Našich žiakov sprevá-
dzal týmito stanovišťami študent prvého ročníka lesníckej školy. 
Za každú správnu odpoveď boli žiaci odmenení. Pre žiakov bolo 
pripravené občerstvenie. Aj napriek upršanému počasiu zažili 
sme pekný deň.                                                      ZŠ Polomka

   Deň Zeme 22.4. vznikol ako re-
akcia na rozsiahle poškodzovanie 
životného prostredia. Tento deň 
sa začal oslavovať od roku 1970. 
Jeho cieľom je pripomenutie si na-
šej závislosti na cenných daroch 
poskytovaných Zemou. Je potre-
ba si uvedomiť, že zemské zdroje 
nie sú nevyčerpateľné, a preto sa 
treba venovať otázkam životného 
prostredia a chrániť jej poklady 
pre budúce generácie. Žiaci našej 
školy tento deň venovali skrášľo-
vaniu školského areálu, vyzbierali 
papiere a skaly, pohrabali staré 
ihličie, vypleli burinu a pozametali 
školský dvor a ihrisko. 

ZŠ Polomka

Deň Zeme

Exkurzia v Banskej Štiavnici

Jarunkovej jar

FESTIVAL
HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
   V Brezne sa 17.4.2016 uskutočnila  regionálna súťažná pre-
hliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevá-
kov a inštrumentalistov pre okresy Brezno a Banská Bystrica.  
Na tejto prestížnej súťaži nás reprezentovali aj naše Brezin-
ky. Pri silnej konkurencii sa nestratili a získali zlaté pásmo 
v kategórii spevácke skupiny. Blahoželáme.

Žssk HANDEĽKY z Čierneho 
Balogu
Strieborné pásmo: Žssk MOS-
TÁR z Brezna, Mssk a Žssk 
BUKOVINKA z Braväcova, 
Dssk
BYSTRINA z Banskej Bystrice, 
Mssk PRIECHOĎAN z Priecho-
du, Mssk SENIORI
z Čierneho Balogu
Bronzové pásmo: Mssk a Žssk 
JAVORY a LIESKY z Badína, 
Mssk ŠAJBANIA zo Strelník.

Umelecké sny mladých Polomčanov

na tieto práce nútil zamyslieť 
sa nad sebou a nad svojimi 
snami a ich vyjadrením. Z 
toho vyplýva, že mladí umelci 
Talentária nás nakopli v tom-
to hektickom čase aspoň na 
chvíľu pozastaviť sa nad svoji-
mi snami a vyjadriť ich takým-
to spôsobom. Možno my sami 
budeme prekvapení aké ume-
lecké dielo z toho vznikne. Po-
súďte sami. 

SZUŠ Talentárium Polomka, 
Mgr. Stanislava Skladaná

Ako sa deti z DFS Brezinky
sústredili

ani v ručnej tvorbe a rôz-
nymi technikami vyrobili 
darčeky pre svoje ma-
mičky k ich sviatku. Ne-
chýbala ani zábava, šport 
a kúpanie v bazéne. Ve-
rím, že týmto pobytom sa 
utužil kolektív, deti získali 
nové vedomosti a zruč-
nosti a zažili príjemné 
a nezabudnuteľné chvíle. 

M. Pisárová
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   MENEJ ODPADU- VIAC LESA!  Myslite na 
to,keď budete mať v ruke akýkoľvek PAPIER!
  Spotreba papiera vo svete narastá obrovskou 
rýchlosťou, čím rastie aj množstvo papierového 
odpadu. Prieskum ukázal, že na Slovensku vy-
hodíme denne viac ako 2000 ton papierového 
odpadu, ktorý by zaplnil 2 km dlhý nákladný vlak 
a toto množstvo sa každý deň zväčšuje!
To spôsobuje rastúcu záťaž životného prostredia.
Každý rok vyhodením papiera do zmiešaného 
,,smetia´´ zničíme v SR 2200 hektárov 100 ročné-
ho lesa!! Takto miznú posledné zvyšky prirodze-
ných lesov-komplexných 
ekosystémov.
   Lesy sa tak degradujú 
na ,,farmy so stroma-
mi´´s nízkou rozmanitos-
ťou života, eróziou pôdy, 
viac podliehajú škodcom 
a zvyšuje sa riziko po-
vodní – menej zadržiavajú 
vodu.
   PAPIER má predpoklady byť a oproti niektorým 
iným materiálom napr. plast, hliník aj často je, 
ekologicky prijateľnejší, no aj napriek tomu papier 
taktiež škodí prírode.
   Viete, že pri výrobe papiera sa používa do 3000 
chemikálii?! Čím viac je papier bielený, tým viac 
chemikálií obsahuje a následne aj viac škodí 
životnému prostrediu.
   Papier sa v prírode rozkladá niekoľko mesiacov 
až niekoľko rokov, záleží to od množstva použi-
tých chemikálií na jeho výrobu.

Priaznivé riešenie pre prírodu a ľudí
je RECYKLÁCIA !

   Vytriedením 100 ton starého papiera a jeho 
použitím na výrobu nového sa zachráni cca 
1 hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa až 70% 
energie.Znečistenie ovzdušia sa zníži až o 75% 
a vody o 35%.Spotreba vody pre prírodu a ľudí 
veľmi dôležitá je pri recyklácii papiera menšia- 
oproti výroby z primárnych surovín, čo je veľké 
pozitívum!
   Ako môžete pomôcť VY – ŠETRITE PAPIE-
ROM! Používajte papier z oboch strán ,využite 
celú plochu papiera,požadujte ,rozumnú,,belos-
ť´´papiera , nie extrémnu. Ak aj Vás obťažuje 
vhadzovanie reklamných tlačív do schránok, 
označte si schránku nápisom ,,Nevhadzovať 
reklamné materiály´´
   Vyhýbajte sa plienkam na jedno použitie -majú 
buničinovú výplň! Ročne padne vyše 1 miliardy 
stromov za obeť len pre výplň plienok, ktoré sa 

použijú iba JEDINÝ RAZ! Následne stúpa objem 
komunálneho odpadu, keďže tieto plienky sú 
nerecyklovateľné! Uprednostnite textilné a hlavne 
opakovane použiteľné.

Začnite triediť papier doma,
na pracovisku, v škole.

   Z domáceho recyklovaného papiera sa násled-
ne vyrába: kancelársky papier, výkresy, obálky, 
úradnícke a ekonomické tlačivá, ale aj hygienické 
potreby ako je toaletný papier, vreckovky a servít-
ky. Sami viete, koľko z týchto výrobkov spotrebuje 
vaša domácnosť len za jeden mesiac,tak myslite 

nato,keď budete čítať 
noviny,či časopis,že ak 
ich po prečítaní zrecyk-
lujete, následne sa vám 
to vráti v hore uvedených 
hygienických, či iných 
potrebách.
   Čo patrí do separo-
vaného papiera: noviny, 
časopisy, kancelársky 

a obalový papier, letáky, papierové krabice od 
liekov a obuvi, kartónový papier.
   Separovaný papier musí byť čistý! Nesmie 
obsahovať zvyšky potravín ani iné materiály 
ako napr .spinky, či iné kovové časti  ani plasty, 
či igelit. 

   Papier pripravíme do balíkov,previazaných špa-
gátom, alebo poukladáme do krabíc od topánok 
-vyložíme pred dom v čase separovaného zberu 
a naše svedomie bude o jeden fliačik  čistejšie, že 
som takýmto spôsobom zachránil čo i len malý, 
práve zasadený stromček pre ďalšie generácie!
Čo nepatrí do separovaného papiera: papier 
znehodnotený farbou, olejom, potravinami, ta-
pety. Papier potiahnutý fóliou,či obsahujúci iné 
komodity ako napr. sklo, plasty a podobne.
Tetrapakové obaly, lakované kartóny, použité 
plienky, či iné hygienické potreby. 

   Možno ste nevedeli, že: Tropické dažďové 
pralesy sa zaraďujú medzi najbohatšie sucho-
zemské prírodné prostredia. A pritom každoročne 
v dôsledku ľudského koristenia dochádza k ich 
zničeniu na ploche rovnajúcej sa územiu Poľska!
Pravidelným a zodpovedným separovaním 
papiera sa v pomyslení zhostíte úlohy lesníkov 
a ochrancov prírody, ktorí toto územie vysadia 
novými stromčekmi.

Piliarová Zuzana

   V tejto lyžiarskej sezóne členovia Lyžiarskeho oddielu HST  Po-
lomka Bučník sa zúčastňovali na rôznych lyžiarskych pretekoch 
v rámci lyžiarskych stredísk nielen Slovenska, ale aj v zahraničí. 
Zúčastnili sa na niekoľkých kolách Slovenského pohára Masters 
v alpskom lyžovaní, kde nás reprezentovali:  Janka Jagerčíková, 
Jozef Horský, Marcel Macík a Marián Jagerčík a v kategórii Open: 
Petra Piliarová, Julianka Piliarova, Marek Šulej a Patrik Hrablay. 
V rámci Svetového pohára Masters zástupcovia nášho Lyžiar-
skeho oddielu sa zúčastnili na Štrbskom Plese prvého svetového 
pohára Masters na Slovensku, pričom  najlepšie obstála Janka 
Jagerčíková,  ktorá sa umiestnila dva krát na 3. mieste vo svojej 
kategórii, Jozef Horský v slalome 6. a v obrovskom slalome 7..  
Okrem týchto seniorských kategórií sme mali svojich zástupcov 
aj v Slovenskom pohári žiactva, kde našu obec reprezentovala 
JuliankaPiliarová z Brezna. V rámci celkového vyhodnotenia 
Slovenského pohára Masters za rok 2016 kategóriu Open 
vyhrala Petra Piliarová, v kategórii žien C5 Janka Jagerčíkova 
bola druhá, v kategórii mužov B6 Marián Jágerčik bol 4. a v B8 
Jozef Horský obsadil 3. miesto.  Okrem pretekárskej činnosti  náš  
oddiel spolupracoval so ZŠ Polomka, kde lyžiarsky krúžok, vedie 
pán Marek Tabernaus a pán Július Piliar. Na záver sezóny náš 
lyžiarsky oddiel zorganizoval 5. ročník paralelného slalomu v ly-
žiarskom stredisku CHOPOK-JUH na svahu Kosodrevina-Lúčky 
pod názvom „Bacúsky oblúk 2016“, tieto preteky boli zaradené 
v sezóne 2015/ 2016 ako finále Slovenského pohára Masters 
a Open a zároveň bol náš LO podstení tým, že vyhodnotenie 
celého ročníka prebehlo na tomto podujatí, mrzí nás len to, že 
takúto veľkolepú oslavu lyžovania sme nemohli usporiadať na 
domácom svahu v lyžiarskom stredisku Polomka-Bučník, keďže 
v posledných rokoch nám to počasie nedovoľuje.

M. Jagerčík

   Pán Svetlák predložil správu 
o plnení uznesení obecného za-
stupiteľstva a kontrolnej činnosti. 
Kontrolná činnosť sa vykonáva  
podľa plánu práce na rôznych 
úsekoch nášho hospodárenia.   
   Obecné zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie správu o plnení uzne-
sení obecného zastupiteľstva 
a kontrolnej činnosti.
   Poslanci sa zoberali zhodno-
tením stavu obecného majetku, 
jeho využitím, plánovanými údrž-
bami v roku 2016 a zobrali na 
vedomie správu o zabezpečovaní 
úloh na úseku požiarnej ochrany 
za II. polrok 2015.
   V ďalšom bode sa zaoberali si-
tuáciou na lyžiarskom vleku. Na-
vrhli možnosti využívania areálu 
aj v letnom období. Zobrali na ve-

domie kompletnú správu o lyžiar-
skom vleku a uložili vedúcemu ly-
žiarskeho strediska a vedúcemu 
s.r.o. predložiť návrhy pre zlepše-
nie využitia lyžiarskeho strediska 
aj v letnom období a rozbehnúť 
činnosť s.r.o. pre zníženie straty. 
Zároveň poslanci schválili prípra-
vu projektu na vyhliadkovú vežu 
na Bučniku.
   Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo VZN obce Polomka č. 61/2016 
o povinnom zápise dieťaťa na pl-
nenie povinnej školskej dochádz-
ky v základnej škole.
   Obecné zastupiteľstvo urči-
lo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších 
zmien a predpisov a §3 ods. 1 zá-
kona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových  pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov 
starostovi obce plat vo výške sú-
činu priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hos-
podárstve za predchádzajúci ka-
lendárny rok a násobku podľa § 
4 ods. 1 podľa § 4 ods. 2 obecné 
zastupiteľstvo uvedený plat zvy-
šuje o 70 %.
   Plat starostu obce a navýšenie  
platu bude znovu prerokované na 
základe podnetu poslancov obec-
ného zastupiteľstva v prípade, že 
o to poslanci obecného zastupi-
teľstva požiadajú. 
   V prípade, že o prerokovanie 
nepožiadajú, starostovi obce 
bude každoročne priznaný plat a 
zvýšenie platu podľa vyššie uve-

deného, upravený v závislosti od 
aktuálne zverejnených  údajov zo 
štatistického úradu ohľadom poč-
tu obyvateľov obce a priemernej 
mzdy.
Poslanci schválili odpredaj ne-
hnuteľnosti vo vlastníctve obce 
Polomka, a to:
   Bytu č. 1, ktorý sa nachádza 
na 1. p. vo vchode č. 4, bytového 
domu, súpisné číslo 385 na Ulici 
Osloboditeľov č. 4 v Polomke, 
postaveného na pozemku číslo 
parcely C-KN 828/2,
   Spoluvlastníckeho podielu o 
veľkosti 5504/32631 na spoloč-
ných častiach a spoločných zaria-
deniach bytového domu súpisné 
číslo 385 na Ulici Osloboditeľov 
č. 4 v Polomke, postaveného  
na pozemku parcela číslo C-KN 
828/2, 
c) Spoluvlastníckeho podielu o 
veľkosti 5504/32631k pozemkom 
– parcela číslo C-KN 828/1 druh 

pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 158 m2 a parcela 
číslo C-KN 828/2 druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 752 m2, v katastrálnom 
území obce Polomka podľa vý-
sledku obchodnej verejnej súťaže
   V súlade s ods. 2 písm. c) § 
14 zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
starosta obce predložil návrh na 
rozpočtové opatrenie, a to po-
volené prekročenie výdavkov na 
podpoložke 09111 713001 41 
(nákup herných zostáv) vo výške 
6 375,-€. Poslanci predložený ná-
vrh schválili.

   V diskusii sa venovali údržbe 
potoka a diskutovali s občanmi, 
ktorí im kládli otázky ohľadom rie-
šenia ich problémov

D.Ď

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Ako prebehla
zimná sezóna v lyžovaní

PAPIER
ako ho šetriť
a separovať


