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Sladké koláče, ohybné korbáče,
vodu studenú, šunku údenú,
veľa radosti a málo starosti.
Veľa vône koláčikov, pritom mnoho korbáčikov,
dobré vínko do čašičky, čerstvej vody zo studničky.
Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k sviatkom jari.
Veselú Veľkú noc Vám želá redakcia

Len otoč kľúčom
Príroda vyzliekla ťažký zimný plášť.
V predjarný podvečer v zrkadle kalúžky
mesiac čupí, je veľmi priúzky.
Čas cíti pokoru i ticho vážne zvlášť.
No je tu niekto, kto klope. Vari hosť?
Zdá sa, že chce byť srdca tvojho pán.
To nie je náhoda, veď je tu svätý pôst.
Len otoč kľúčom a otvor srdca chrám.
Ťarchavá doba vzlyká, varuje i vzdychá.
Precitla Golgota. Mária Magdaléna plače tam.
Nech nás nepohltí márnosť sveta, pýcha
a nech nás nezmetie hriechov uragán.
Mária Oceľová

Otvorený list - reakcia
V minulom čísle bol zverejnený otvorený
list na tému parkovania motorových vozidiel.
Už pred niekoľkými rokmi poslanci OZ rozhodli o budovaní parkovísk. Boli zrealizované pri materskej škole, umeleckej škole, pri
hasični, pri pekárni, pri pošte, pred Bumbarasom.
Cieľom bolo skultúrniť a sprejazdniť naše
ulice a vytvoriť podmienky na parkovanie.
Následne bolo prijaté VZN o parkovaní na
miestnych komunikáciách a parkoviskách.
Účelom VZN nie je vyberať poplatky a pokutovať majiteľov motorových vozidiel, ktorí
neparkujú v súlade s VZN. Cieľom je zaviesť
pravidlá organizácii a poriadok v parkovaní
na verejných miestach. Naše VZN o parkovaní potrebuje čas, aby občania nové opatrenia zaregistrovali, začali ich rešpektovať
a osvojili si ich.
Chceme tento problém riešiť cestou vy-

svetľovania, nie represie. Veď tu spolu žijeme. Samozrejme, že máme zmapované
vozidlá, ktoré sústavne parkujú na miestnych komunikáciách a chodníkoch. Vytvárajú prekážky chodcom aj premávke. Mnohí
naši obyvatelia si mýlia verejné parkoviská
so súkromným pozemkom a sústavne tam
blokujú parkovacie miesta. Čakali sme na
jar, aby motoristi začali otvárať svoje brány
a parkovali doma. Teraz nastal čas pre prvé
upomienky a po nich zvážime ďalšie kroky.
Verím, že to spolu zvládneme, že to motoristi pochopia a nebudeme musieť tento
problém riešiť aj v spolupráci s organizáciami mimo našej obce.
Je na nás všetkých, aby sme napomínali
nezodpovedných majiteľov motorových vozidiel a žiadali od nich rešpektovanie prijatého VZN o parkovaní.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Otvorený list reakcia
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Slzy na koncerte
lásky
Nebezpečné
vypaľovanie trávy

Pozvánka na Obecné
zastupiteľstvo
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného
zastupiteľstva na deň :

20. apríla 2017 (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
5/ Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2016
6/ Zhodnotenie stavu obecného majetku,
jeho využitie
7/ Správa o zabezpečovaní úloh na úseku
požiarnej ochrany
za II. polrok 2016
8/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
9/ Rôzne
10/ Interpelácia a diskusia
11/ Záver

Pozvánka na výstavu
Vážení občania, milovníci ľudového umenia
Dňa 29. apríla 2017 – sobota – sa uskutoční v obci
Polomka vo výstavnej sieni MIDO (pri kostole)

výstava pod názvom Odev
a obuv v živote človeka.
Budú vystavované starodávne oblečenia našich
žien a mužov, ako aj veľmi staré už historicky raritné a veľmi zachovalé polomské kapky. Niektoré
z nich majú viac ako sto rokov. Súčasťou výstavy
bude aj aktívna účasť žien a chlapov, ktorí budú
vedieť odpovedať na vaše otázky. Výstava sa bude
konať za účasti milovníkov ľudového oblečenia
v rámci celého Slovenska. Na výstave spolupracovali manželia Talapákovci z Martina, Slovenské
národné múzeum v Martine a Slovenská národná
knižnica v Martine, ktorí poskytli informatívne
podklady k uvedenej akcii.
Výstava bude otvorená v čase od 10.00 do 15.00
hod. Veríme, že túto výstavu navštívite a nájdete
v nej svoju inšpiráciu a taktiež potešíte svoje srdiečko.
Vstup je voľný, radi vás privítame.

STRANA 2

SPOMÍNAME
Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že ste niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a na Vás obidvoch s láskou spomíname.
Dňa 7. apríla sme si pripomenuli šieste výročie
od nečakaného úmrtia nášho milovaného
Jána Hrablaya
S láskou a úctou spomínajú manželka Lenka,
deti Ján a Lenka, mama, brat Ferdinand s rodinou
a kolegovia zo skupiny Tulibanda
...
a dňa 11. apríla sme si pripomenuli piate výročie, čo nás navždy opustil
František Hrablay
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn s rodinou a nevesta s rodinou.
...
Keď zomrie otec, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak otec vedel mať rád.
10. apríla sme si pripomenuli 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný
Pavel Lihan
S bolesťou v srdci spomína manželka,
synovia Pavel a Peter s rodinami,
vnúčatá Alenka a Patrik
...
Veľké srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať.
Aj keby láskou sme ho prebudiť chceli,
neozve sa už viackrát.
Utíchlo, zmĺklo, odišlo na večnú diaľ.
Dňa 5. apríla sme si pripomenuli smutné piate
výročie úmrtia nášho milovaného manžela
a ocka
Štefana Miklošku
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami
...
Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa Ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám otecko drahý v ňom.
Dňa 23. apríla si pripomíname 25. výročie úmrtia, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef Poproský
S nehynúcou láskou spomína manželka Anna,
syn Ľubomír s rodinou, syn František s rodinou
a dcéra Anna s rodinou
...
To, že sa rana zahojí je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie....
Dňa 5. apríla uplynul dlhý smutný rok, čo sme
sa navždy rozlúčili s našou milovanou mamou,
starkou a prastarkou
Emíliou Jagerčíkovou
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami s láskou a úctou
syn František a dcéra Janka s rodinami.
...
Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Ing. Bibiána Ďuricová rod. Vernárska.
Kto ťa poznal, ten si spomenie.
Kto ťa mal rád, nikdy nezabudne.
S láskou spomína celá rodina.
Spi sladko.
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Narodení: 1, Prihlásení: 3, Odhlásení:3, Zomretí:4., Počet obyvateľov k 31.3.2017- 2943

v mesiaci apríl
Ďurčová Anna
Majerčíková Emília
Balážová Emília
Lihanová Elena
Jagerčík Rudolf

97 r.
85 r.
85 r.
85 r.
85 r.

Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.
Milým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia do ďalších dní a rokov života

PREDSEZÓNNY
VÝPREDAJ
-letný tovar
OBUV po č.48
ODEVY po č.3XL
Tešíme sa
na Vašu návštevu.

Predám detskú autosedačku. Cena dohodou. Info:
0908503485

Deň učiteľov 28.marec je spätý s menom učiteľa
národov Jana Amosa Komenského. Tento pedagóg sa svojou učiteľskou činnosťou zaradil medzi
významné osobnosti v dejinách.
Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie
vzdelania ľuďom bez rozdielu
rasy a sociálneho postavenia.
Žiadal psychologickejší prístup
k vyučovaniu i k žiakovi. Okrem
potreby školskej dochádzky presadzoval aj vyučovanie v materinskom jazyku. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V
jeho ideách pokračujú pedagógovia i dnes. Doba,
ktorú prežívajú, školstvu príliš nepraje, ale záleží
im na tom, aby pripravili

do života vzdelaných ľudí. Prácu učiteľa však
mladí ľudia docenia, až keď dospejú a majú vlastné deti. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý
k nim učitelia mali. Zaspomínajú na časy v školských laviciach. Na prvé písmenká a číslice, ktoré
im otvorili cestu k poznaniu.
Uvedomujú si, že svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých, ale i
pekných chvíľ a že práca učiteľa
nekončí zvonením. Starosta obce návštevou všetkých škôl v obci si pripomenul spolu s učiteľmi
tento sviatok. Obdarovaním malou pozornosťou
si uctil prácu pedagógov a do ich náročnej práce
im zaželal veľa pracovných úspechov.
D.Ď

Po roku sa opäť všetky známe tváre stretli
15.3.2017 v regionálnej triede našej školy, aby svojim spevom rozozvučali všetky jej zákutia.
Zneli aj také piesne, ktoré ako sa hovorí, vyhrabali zo starej truhlice
- nádherné melódie
a úžasné odkazy v
textoch piesní starých mám.
Školskému kolu
predchádzali triedné kolá, na ktorých
sa zúčastnili všetci
naši žiaci 5., 6., 7.
ročníka. Deti spievali ľudové piesne
z nášho kraja, ale
využili aj ponuku
Spevníkov.
A na záver ešte jedna malá poznámka:
Štatistiky tvrdia, že
ľudia, ktorí veľa spievajú, nebývajú chorí.
Tak všetkým veľa
zdravia!

A tu sú výsledky:
1. miesto - Juliana Lilková 6.A (Hore Hronom,
dolu Hronom / Vykvitla ružička, hej, na šípovem
prútku)
2. miesto - Diana
Brozmanová 6.A
(Chodila dievčina
po dvore plačúci /
Tota Heľpa)
Veronika
Bodáková 6.A (Brezinky,
Brezinky / Pod oblokom vonkaj)
3. miesto - Lenka
Šuchaňová 6.A (
Pod oblockom vonkaj / Dedinka)
Paulína Heretová
5.A (Už dozreli zelenie jahody / V šírom
poli rakyta)
Ema Žeravá 5.A
(Cez Polomku tečie
voda mútna / Kosí
zajac)
Marika Orovčíková

Ďakujeme

Nech im to spieva
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STRANA 3

Aby bolo
veselo
Už veľa, preveľa rokov sa traduje, že keď je ten čas fašiangový,
tak hlavne počas posledných
troch fašiangových dní by sa
mali ľudia veseliť, piť, jesť, spievať a smiať sa.
Aj smiech, aj plač mali svoj veľký
význam a práve o tom a nielen
o tom bol jeden veľký candrbál,
ktorý sa konal 23.2.2017 v Kultúrnom dome železničiarov.
Samotné podujatie pod názvom Aby bolo veselo… zorga-

Slzy na koncerte lásky
Talentárium sa rozhodlo mesiac lásky oslavovať charitatívnou akciou, kde vylialo svoje umelecké srdce pre všetkých, ktorí sú zaláskovaní , ale aj pre tých, ktorí lásku nemajú a hľadajú ju.
Najväčším prekvapením bola akcia, ktorá vznikla osobnou skúsenosťou jednej mamičky , pani Jarmily Molčanovej, ktorá zdieľala
chorobu svojho syna na nemocničnom lôžku /detské lôžkové oddelenie nemocnice v Brezne/ a tým podporila myšlienku všetkých
matiek, vliať lásku a pozornosť všetkým matkám, ktoré bojujú dennodenne s bolesťou svojich detí.
Túto myšlienku oživili mladí umelci Talentária, ich snaživí pedagógovia a premenili ju na hudbu lásky, tanec lásky a maľbu lásky.
Výsledkom tejto spolupráce bola skvelá akcia Charitatívny koncert
lásky , ktorú obohatil svojou prítomnosťou samotný riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Mačkin, ako aj zamestnanci oddelenia.
Nesmieme zabudnúť na plnú sálu všetkých, ktorí podporili svojim
potleskom a taktiež aj finančným príspevkom túto akciu.
Výťažok z tejto akcie odovzdá pani riaditeľka Talentária Mgr. Stanislava Skladaná osobne, na účely spojené s potrebami a uľahčením bolesti, utrpenia/života/ detí , hospitalizovaných na oddelení.
Výsledok umenia a lásky matiek a aj každého človeka, ktorý odovzdáva lásku vo svojom zamestnaní, alebo v bežnom živote, ale tiež
aj pri rozhovore , pohľade,dotyku, patrí veľké poďakovanie.
Preto naše Talentárium ďakuje všetkým, ktorí svoju lásku vlievajú
a napĺňajú srdcia každodenným životom.
Mgr. Stanislava Skladaná

Dopoludnie
folklórnych tradícií
V pondelok 27. marca 2017 prežívali deti prvého stupňa školský
deň trochu inak. Po prvej hodine sa stretli v 4.A triede. Spoločne si
pripomenuli tradície vynášania Moreny, dozvedeli sa aj o zvykoch
iných regiónov. So spevom na perách sa vybrali k Hronu, do ktorého
pri speve a pokrikoch zahodili zapálenú Morenu. Vyhnali teda zimu
a radi by privítali už krásne jarné a teplejšie počasie. Dopoludnie
trochu inak nám vyšlo a tešíme sa aj na ďalšie spoločné akcie.
ZŠ Polomka

nizovalo Podpolianske osvetové
stredisko vo Zvolene, spolu s DK
ŽSR Zvolen. Úvodné a záverečné
slovo patrilo PhDr. Andreji Jágerovej z Podpolianskeho osvetového strediska.
V takmer dvojhodinovom
programe sa postupne všetkým
prítomným divákom predstavili
so svojím programom FS Marína, DFS Zornička, Dfs Romano
Jilo Zvolen, ŽSS Brezinky z Polomky, Milan Gábor z Budinej,
Marián Kološta a pani Medveďová z Polomky.
Nuž, bola to veľká paráda nie-

len v podobe tancov, do ktorej
parádne muzika zahrala, ale
tradičné a známe čísla boli okorenené zábavnými scénkami, či
už v úvode od Mariána Kološtu
a pani Medveďovej alebo aj neskôr trošku vulgárnymi vtipmi v
piesňach zaspievané Milanom
Gáborom z Budinej. Samozrejme, ako by to bolo, keby ženy
nefrflali na chlapov, ako pijú len
pálenku a nevenujú sa svojim
ženuškám, tak nielen o tom sa
na pódiu vyrozprávali ženy ŽSS
Brezinky.
Článok a foto: ZV-podujatia.com

Maj rád druhého ako hudbu
Hudbu má každý z nás rád, pretože nám
dodáva energiu, upokojuje nás, vie nás
rozveseliť a každá činnosť pri hudbe ide
ľahšie a rýchlejšie...určite to všetci potvrdíte.
Pod týmto heslom sa však v Polomke
v kultúrnom dome konala zážitková akcia „Maj rád druhého ako hudbu“, ktorú
organizoval Detský domov „Slniečko“ pod
záštitou Mgr. Emílie Syčovej. Viac ako dve
hodiny príjemného zážitku, ale aj poučenia do života, nám sprostredkovali policajti spolu s učiteľmi hudby z Dolného Kubína pod vedením Kpt. Mgr. Tibora Šándora.
Táto akcia sa konala v Polomke už
druhýkrát. Minulý rok sa jej zúčastnili len
deti z detského domova, ale keďže bol
program mimoriadne zaujímavý a deťom sa páčil,
tento rok sme si povedali, prečo tento zážitok nesprostredkovať aj ostatným a prizvali sme aj žiakov
zo Základnej školy v Polomke.
Program mal 2 časti. V prvej nás chceli účinkujúci
poučiť o bezpečnosti cestnej premávky na praktických ukážkach, do ktorých zapojili aj deti. Ďalej
nám prostredníctvom špeciálnych okuliarov – simulátorov rôznych návykových látok, konkrétne
predviedli ako človek vníma pod ich vplyvom. Deviataci, na ktorých bola táto simulácia predvedená,
sa mohli presvedčiť, akú moc má nad ich konaním
alkohol a drogy. Bolo to pre nich komické, ale my
dúfame, že si aj uvedomili, že pod vplyvom návykových látok nie sú si pánmi sami sebe.
V druhej časti programu sa policajt z uniformy
premenil na šarmantného krojovaného muža a spolu s ostatnými členmi skupiny predviedli krátky hudobný program so zaujímavými pesničkami, ktoré
všetky deti poznali. Medzi pesničkami nás poučili,
že ak sa nebudeme slušne správať a budeme robiť
zle, môžeme sa dostať do basy a humorne pritom
využili spojitosť medzi slovom basa ako hudobný
nástroj a basa ako slangový výraz pre väzenie.

Veľmi poučným spôsobom nám ukázali, ako je
dôležité dodržiavať pravidlá všade, kde sa to vyžaduje. Urobili to prostredníctvom hry na hudobné nástroje. Ak chceme, aby hudba znela tak, ako
má a ulahodila nášmu uchu, musí každý nástroj
v skupine striktne hrať presne tak, ako má, pretože
ak nastane čo i len malá odchýlka, pokazí to celú
pesničku.
Na záver naši priatelia z Dolného Kubína vyzvali
deti, ktoré chcú niečo zaspievať, aby sa predviedli
pred publikom. Musíme si priznať, že sa máme čím
pochváliť, pretože naše deti vedia pekne spievať.
Ale nielen to, dôležitá je aj odvaha vystúpiť pred
množstvo ľudí a nechať sa kritizovať. Deti, ktoré sa
zapojili do aktivít, dostali praktické darčeky.
Chceli by sme touto cestou poďakovať zástupcom Obecného úradu v Polomke za to, že nám
poskytli priestor, učiteľom zo Základnej školy v Polomke a v neposlednom rade našim účinkujúcim policajtom a učiteľom z Dolného Kubína. Dúfame,
že sa o rok stretneme znova a ešte vo väčšom počte.
Hlavne veríme, že zážitok a ponaučenie, ktoré deti
z tohto programu dostali, budú využívať aj v praxi.
Mgr. Mária Ďuricová, Detský domov „Slniečko“ Polomka

STRANA 4
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Horehronská liga - LESY SKI Cup 2017

Tohtoročná Horehronská liga v zjazdovom
lyžovaní pod názvom LESY SKI CUP pritiahla na lyžiarske svahy v 4 kolách cez 800 štartujúcich. Finále sa uskutočnilo v lyžiarskom
stredisku Šachtičky, ktorého organizátorom
bol ŠKB Lyžiarik. Okrem pekných výsledkov
našich pretekárov v poslednom kole boli
naši pretekári dobre vyhodnotení celkom
za celú súťaž v sezóne 2016/2017. Najviac sa
darilo Julianke Piliarovej v kategórii staršie
žiačky, ktorá obsadila prvé miesto a taktiež
Petre Piliarovej, ktorá taktiež obsadila prvé
miesto v kategórii open – ženy a Janka Jagerčíková 9. miesto. V kategórii open – muži
obsadil druhé miesto Patrik Hrablay a Marcel Macík bol 7. V mladších kategóriách to
bolo taktiež veľmi dobré. V najmladšej kategórii „Horehronské nádeje“ - dievčatá (superbaby) na 13. mieste skončila Mešťanová
Klaudia a 24 Petrovičová Timea. V kategórii

mladšie predžiačky obsadila vynikajúce
5. miesto Tabernausová Kristínka, 19. bola
Poštová Nelka a 44. Kohútová Lívia v tejto
kategórii pre zaujímavosť sa celkovo zúčastnilo až 66 pretekárok. V kategórii mladších predžiakov sa nám taktiež darilo, kde
v silnej konkurencii 65 pretekárov obsadil
veľmi pekné 9. miesto Matúško Šuchaň
a Timotej Kubanda skončil celkovo na 36.
mieste. V ďalšej kategórii staršie predžiačky
obsadila Poštová Ninka 25. miesto. Aj touto
cestou by som sa chcel poďakovať všetkým
mladým pretekárom a ich rodičom za vzornú reprezentáciu nielen nášho klubu, ale aj
našej obce a taktiež v neposlednom rade
aj Lyžiarskemu stredisku Polomka-Bučník,
ktoré sa nám snažilo vytvoriť čo najlepšie
podmienky na tréningovú prípravu a lyžiarsky výcvik.
Marián Jagerčík

Výsledky stolnotenisového turnaja
Komisia pre šport a agroturistiku pri
Obecnom zastupiteľstve v Polomke zorganizovala 12.03.2017 3. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov,
ktorý sa konal v telocvični v Polomke. Na
turnaji sa zúčastnilo 11 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 40 rokov:
1.Kohút P.
2.Horváth T.
3.Móc M.
Muži nad 40 rokov:
1.Janoška L.
2.Buvala J.
3.Šiarny P.

Krnačkové preteky
Pretekmi krnačiek sa 18.3.2017 lyžiarske stredisko Bučnik rozlúčilo so snehom
a priaznivci krnačkových pretekov využili
možnosť absolvovať posledné tohtoročné
zápolenie v rámci slovenského pohára. Napriek obzvlášť nepriaznivému počasiu túto
možnosť využilo 17 posádok, čím vytvorili
kvalitné preteky so silnou konkurenciou.
Neodradil ich silný vietor, dážď, občas sneh
a zima zachádzajúca za nechty. Odhodlane
sa pustili na veľmi náročnú trať, ktorá bola
takmer zjazdová. Inde ak ona zjazdovke už
sneh ani nebol. Trať bola teda rýchla a nebezpečná. Našťastie to však všetci prežili
bez ujmy na zdraví a úrazov. Až na jedny
krne, ktoré pretekári priniesli do cieľa v rukách. Víťazi sa teda mohli radovať a všetci
spolu zavŕšiť ďalší adrenalínový deň nadšencov krnačiek.

Muži:
1. miesto Stieranka Peter, Zlúky Pavel –
klub Premost Brezno
2. miesto Fajfer Jozef, Fajfer Patrik – klub
Ľubietová
3. miesto Kučerák Jozef, Dekrét Vladimír –
klub Jasienok Zadné Hálny
Ženy:
1. miesto Golianová Dominika, Romaniaková Stanislava – klub Rohozná, Staré Hory
2. miesto Vrbovská Alexandra, Piliarová
Patrícia – klub Valaská
Zmiešané posádky:
1. miesto Vrbovská Martina, Vrbovský Jozef
– klub Valaská
2. miesto Palovčíková Jana, Palovčík Michal
– klub Ľubietová
3. miesto Séleš Branislav, Kludacz Beata –
Slovensko, Poľsko
D.Ď

Nebezpečné vypaľovanie trávy
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.
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.
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